
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

02.08.2019 r. o godz. 14 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 46 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 43/19 z dnia 17.07.2019 r., 

- Nr 44/19 z dnia 22.07.2019 r.,  

- Nr 45/19 z dnia 25.07.2019 r.   

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku                  

z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,                   

z późn. zm. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. 

Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach 

dotyczących realizacji projektu „NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku  przy  ul. Literackiej 8 do 

reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji 

projektu „SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz 

stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność 

Powiatu Otwockiego położonych na terenie miasta Otwocka. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 19.07.2019 r., Nr WKP.425.10.2019 Wiceprezydenta Miasta 

Otwocka Pawła Walo w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w okresie od 1 sierpnia 

2019 r. do 30 listopada 2022 r. stacji rowerowych niezbędnych do obsługi systemu 

Otwockiego Roweru Miejskiego; (dz. nr 99/2 obr. 15, dz. nr 18/5 obr. 52, dz. nr 34/1 obr. 

50). 



10. Rozpatrzenie wniosku o sfinansowanie wydarzenia plenerowego o charakterze 

historyczno-militarnym pn. „Wczoraj i dziś – 75. Rocznica Akcji Burza w Powiecie 

Otwockim, 20 lat sił zbrojnych RP w NATO”, którego planowana realizacja nastąpi 21 

września 2019 r. w Otwocku. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 10.07.2019 r., Nr GK.7226.1.16.2019  Burmistrza Miasta 

Józefowa Marka Banaszka w sprawie  zaopiniowania propozycji zaliczenia działki nr ew. 

22 w obr. 74 (ul. Sonaty) w Józefowie do kategorii dróg gminnych. 

12. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania: 

„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. 

Samorządowej Nr 2758W w Otwocku”. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 16.07.2019 r., Nr RIZPiFZ.7010.24.2019 Zastępcy Wójta 

Gminy Celestynów Piotra Rosłoniec w sprawie wyrażenie zgody na realizację inwestycji 

na dz. ew. 673 obr. Stara Wieś, polegającej na przebudowie oświetlenia drogowego jako 

zadania własnego Gminy.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 23.07.2019 r. Pani Moniki Wiechetek stanowiące odp. na 

wyciąg Nr 355 z prot. Nr 42/19 dot. wniosku z dnia 28.06.2019 r. radnych Rady Powiatu 

w Otwocku  o  zabezpieczenie kwoty 60.000,00 zł w projekcie budżetu powiatu na 2020 

rok z przeznaczeniem na renowację pomnika Chrystusa w Otwocku. 

15. Zapoznanie z opinią prawną Kancelarii Adwokackiej w dot. kwestii z oznaczeniem 

prowadzącego instalację do produkcji masy bitumicznej w Taborze oraz własności 

naniesień na nieruchomości.  

16. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

17. Przedstawienie wyciągu z projektu protokołu Nr IX/19 z sesji  - nadzwyczajnej Rady 

Powiatu w Otwocku odbytej w dniu 25 lipca 2019 r. 

18. Sprawy różne. 

 

   wz. Starosty 

Krzysztof Kłósek 

   Wicestarosta  


