
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

12.02.2020 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 78 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 77/20 z dnia 05.02.2020 r.  

3. Rozpatrzenie wniosku o obciążenie najemcy lokalu nr 2 kosztami spowodowanej awarii 

instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, stanowiącym własność 

Powiatu Otwockiego, usytuowanym w Otwocku przy ul. Komunardów 10. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, 

z późn. zm. 

5. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na przebudowę odcinka drogi 

powiatowej Nr 2709W – ul. Mazowiecka do okolic ul. Armii Krajowej w Lipowie na 

odcinku od ul. Kotliny w Malcanowie do okolic ul. Wypoczynkowej w Lipowie, 

polegającą na budowie wzdłuż drogi w powiatowej Nr 2709W ciągu pieszo-rowerowego, 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2709W w miejscowości Żanęcin, polegającą na budowie wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 2709W – ul. Rajska w Żanęcinie oraz fragment ul. Majowej 

w Dziechcińcu ciągu pieszo-rowerowego od opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S17 do posesji sali weselnej 

„Raj” w Dziechcińcu. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 31.01.2020 r., Nr RIZPiFZ.033.1.2020 Wójta gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego z opinią projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 

2713W – ul. Mazowieckiej w m. Dąbrówka w gm. Celestynów, związanej z budową 

chodnika wraz z zatokami postojowymi przy cmentarzu w Celestynowie.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

8. Przedstawienie pisma z dnia 04.02.2020 r., Or.A.0719/12/20 Prezesa Zarządu Związku 

Powiatów Polskich Andrzeja Płonka z zaproszeniem na konferencję poświęconą m.in. 

orzeczeniu w sprawie odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  



9. Przedstawienie projektu pisma do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku Piotra 

Kudlickiego w sprawie projektu wymogów do raportu o stanie Powiatu Otwockiego.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 03.02.2019 r., Nr KP/0340/2020 Przewodniczącej 

Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anny 

Dudzińskiej w sprawie możliwości ufundowania nagrody wyróżniającej się pielęgniarce                  

i położnej pracującej na terenie Powiatu Otwockiego.   

11. Zapoznanie z pismem z dnia 03.02.2020 r., Nr HKN.4300.32.2020, S.w.1044.2020 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku Krystyny Kołodziej  

informującym o ocenie jakości wody w powiecie otwockim w 2019 r. 

12. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

13. Sprawy różne.     

 

  

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  

 
 


