
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

23.12.2019 r. r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 69 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 67/19 z dnia 11.12.2019 r. 

- Nr 68/19 z dnia 18.12.2019 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 Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2020-2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w drodze powierzenia zadania publicznego w 2020 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CCLXXVIII/94/12 Zarządu Powiatu 

w Otwocku z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

7. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zmiany w zapisach porozumienia 

o współorganizacji wydarzeń, w których stroną jest Powiat Otwocki.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 13.12.2019 r., Nr S.073.3.2019 Nadleśnictwa Celestynów 

w sprawie deklaracji do przyłączenia do sieci gazowej DPS w Anielinie.  

9. Przyjęcie opinii do projektu uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających 

z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy 

wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji. 

10. Przedstawienie wniosku z dnia 21.11.2019 r. Wójta gminy Celestynów Witolda 

Kwiatkowskiego o pozbawienie drogi powiatowej Nr 2718W kategorii drogi powiatowej 

(ul. Jankowskiego w Celestynowie) w związku z budową bezkolizyjnego skrzyżowania 

z linią kolejową nr 7.  

11.  Przedstawienie pisma z dnia 02.12.2019 r. MM-Projekt Projektowanie i Konsulting                     

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie wyrażenia opinii dla zamierzenia 

pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 270845W – ul. Sportowej w Wiązownie”.  



12. Przedstawienie pisma z dnia 25.11.2019 r., Nr PM-ID-EO.7210.6.2019.KSZ(18) 

Zastępcy Prezydenta m.st Warszawy Roberta Soszyńskiego w sprawie wyrażenia opinii 

dot. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. I. Gandhi na odc. od. ul. rtm. 

W. Pileckiego do południowo-zachodniej granicy działek ewidencyjnych nr 62/9 i 66/1 

z obrębu 1-10-75. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 10.12.2019 r., Nr DZD/11236/ZP/MK/19 Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusza Płaczka skierowanego do Pana P.S.  

w sprawie dokonania  płatności za pozostawione naniesienia na działce w Taborze, gm. 

Celestynów.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 09.12.2019 r., Nr KT.1726.151.2019.MA Inspektora 

Wydziału Komunikacji i Transportu Marka Augustyniaka w sprawie możliwości 

realizacji wniosku Fundacji Dobra Przestrzeń; odp. na wyciąg Nr 593 z prot. Nr 64/19 

z posiedzenia dn. 27.11.2019 r.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 11.122.019 r., Nr SRP.0004.47.2019 Przewodniczącego 

Rady Piotra Kudlickiego w przedmiocie wymogów do raportu o stanie Powiatu 

Otwockiego. 

16. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie 

powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.  

17. Zapoznanie z opinią prawną z dnia 11.12.2019 r. w przedmiocie możliwości sprzedaży 

nieruchomości darowanej uprzednio powiatowi przez Województwo Mazowieckie; odp. 

na wyciąg Nr 584A z prot. Nr 64/19 z posiedzenia dn. 27.11.2019 r.  

18. Przedstawienie pisma z dnia 16.12.2019 r., Ne 16073/Z/19 Prezes Zarządu Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie przyznania 

środków finansowych w wysokości 500.000,00 zł na remont ginekologii i położnictwa. 

19. Przedstawienie pisma z dnia 11.12.2019 r., Nr Ośw.P.0711.6.2019 Dyrektor Oświaty 

Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki dot. wyjaśnień postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZS.26.8.2019 na „Budowę sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”. 

20. Rozpatrzenie wniosku o zorganizowanie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 

w Otwocku spotkania informacyjnego z przedsiębiorcami z terenu powiatu otwockiego.  

21. Zapoznanie z decyzją Nr 1470/2019 z dnia 05.12.2019 r. Starosty Otwockiego 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Gminy 

Wiązowna na budowę sieci elektroenergetycznej w Kącku.  

22. Sprawy różne.     

 

 Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


