
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

26.02.2020 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 80 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 79/20 z dnia 19.02.2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku z siedzibą w Karczewie.   

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na 

realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 17.02.2020 r., Nr Ośw.P.4033.7.2020 Dyrektor Oświaty 

Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki w sprawie programu edukacyjnego 

„CYBER.MIL”; odp. na wyciąg Nr 684 z prot. Nr 77/20 z posiedzenia dn. 05.02.2020 r.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie 

Otwockim 2020-2023”.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Otwockim na lata 2020-2022. 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Otwocku za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb na 2020 r. 

11. Przedstawienie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku: 

-   w sprawie ustalenia zasad oraz stawek za wynajem lub użyczenie sali gimnastycznej 

oraz innych pomieszczeń w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku przy ul. 

Mickiewicza 43/47, 



- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie od dnia 1 marca 2020 r. 

z budynku „Agatka” oraz infrastruktury sportowej przez: Fundację #Drużyna Błażeja; 

Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom”. 

12. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. dotyczącej ustalenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego; (Państwo A. i K. B), 

- w sprawie wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. dotyczącej ustalenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego; (Pani A.R), 

- w sprawie wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. dotyczącej ustalenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego; (Pani M.C), 

- w sprawie wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. dotyczącej ustalenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego; (Pani M.D), 

- w sprawie wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. dotyczącej ustalenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego; (Pani L.G.), 

- w sprawie wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. dotyczącej ustalenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych  na cele mieszkaniowe, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego; (Pani A.W.). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłaty 

przekształceniowej jednorazowej dla udziału 5871/36704 w nieruchomości oznaczonej 

jako działki ….. obr. 3. w Józefowie zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której 



Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/…. z wniosku Pana 

M.A. będącego opiekunem osoby niepełnosprawnej. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 15.01.2020 r., Nr WIN.7021.11.2020.3 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Sławomira Sierańskiego w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe 

udostępnienie przejazdu przez działki 13/10 i 13/11 obr. 5 w Otwocku (teren Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”) w celu zapewnienia 

dojazdu mieszkańców do posesji w czasie planowanej przebudowy ul. Mickiewicza 

w Otwocku.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 31.12.2019 r. firmy WOT-INVEST Sp. z o.o. w Otwocku 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego ozn. jako 

dz. ew. nr 188/6, 188/7 i 188/8 w obr. 43 w Otwocku.  

16. Przedstawienie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku dot. stanu technicznego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego stanowiącego własność Powiatu Otwockiego usytuowanego w Otwocku 

przy ul. Koszykowej 4.  

17. Przedstawienie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku dot. przeznaczenia budynku gospodarczego stanowiącego 

własność Powiatu Otwockiego, usytuowanego w Otwocku przy ul. Komunardów 10, na 

nieruchomości ozn. jako dz. ew. nr 73/7 w obr. 8. 

18. Przedstawienie wniosku Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego 

w Otwocku w sprawie bezpłatnego montażu dwóch gablot (1200 mm x 1300 mm) na 

terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej i ul. Komunardów 10 

w Otwocku.  

19. Przedstawienie pisma z dnia 17.02.2020 r., Nr KPP-W-Z-684/149/20 Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława Dębskiego w sprawie rozważenia 

możliwości dodatkowego dofinansowania w kwocie 5.000,00 zł na zakup samochodu 

osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.   

20. Przedstawienie pisma z dnia 12.02.2020 r., Nr WA.ZPI.6.542.9.1.2.2020.AM Dyrektor 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Anny Rudlickiej w sprawie 

współfinansowania zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500-474+300 gmina Sobienie Jeziory”.  

21. Przedstawienie pisma z dnia 13.02.2020 r., Nr WA.6.542.10.1.1.2020.MK Dyrektor 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Anny Rudlickiej w sprawie 

współfinansowania zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, 

gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”.  



22. Przedstawienie kopii pisma z dnia 14.02.2020 r., Nr WIN.041.1.2020 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy 

partnerskiej w zakresie podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w ruchu drogowym na terenie Miasta Otwocka w ramach projektu „Bezpieczny 

pieszy w Otwocku”.   

23. Zapoznanie z kopią pisma z dnia 11.02.2020 r., Nr BZ.7110.1.2020 Starosty Mińskiego 

Antoniego Tarczyńskiego z pozytywną opinią dotyczącą planowanego pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych drogi Nr 2718W ul. Jankowskiego w Celestynowie na 

odcinku od ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju celem zaliczenia do kategorii 

dróg gminnych.  

24. Zapoznanie z analizą płac w Wydziale Geodezji i Kartografii na dzień 31.01.2020 r.; odp. 

na wyciąg Nr 701 z prot. Nr 79/20 z posiedzenia dn. 19.02.2020 r.  

25. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

26. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Nr 4 na XVII sesję Rady Powiatu 

w Otwocku dnia 27 lutego 2020 r. 

27. Sprawy różne.     

 

 Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


