
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

04.03.2020 r. o godz. 13 
30

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 81 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pana Pawła 

Grzybowskiego.  

3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 80/20 z dnia 26.02.2020 r.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 13.02.2020 r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, 

Turystyki i Sportu Małgorzaty Kupiszewskiej w sprawie dofinansowania wydarzenia pn.: 

„VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów „Sosnowe Nutki”  

współorganizowanego przez MOKTiS i Prywatną Szkołę Muzyczną Nr 1 w Otwocku.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania w imieniu Powiatu 

Otwockiego porozumień o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

6. Przedstawienie informacji z posiedzenia 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.  

7. 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. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 27.02.2020 r., Nr ZDP/P-09/2020 Zastępcy Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dąbrowskiego z informacją o otwarciu ofert 

z przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej” – Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Kołłątaja 

i ul. Staszica w Otwocku.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 25.02.2020 r., Nr DZD/1189/MK/20 Zastępcy Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dąbrowskiego w sprawie uwag do dokumentu: 

„Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących” dot. 

Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego.  

10. 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. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.02.2020 r., Nr DZD/1039/PSR/MB/2020 Zastępcy 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dąbrowskiego z opinią do 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; odp. na wyciąg Nr 687 z prot. 

Nr 78/20 z posiedzenia dn. 12.02.2020 r.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 24.02.2020 r. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu 

Agnieszki Bąk z informacją o wymianie zestawów komputerowych z systemu Pojazd 

i Kierowca.   

13. Przedstawienie pisma z dnia 25.02.2020 r., Nr KPP-Pi-784/20 Komendanta Powiatowego 

Policji w Otwocku Przemysława Dębińskiego w sprawie zakupu 50 szt. okładek 

dyplomowych z logiem Komendy i  herbem powiatu otwockiego.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 19.02.2020 r., Nr UZP/DZKP/WKZ2/421/62(14)/19/PW, 

KND/59/19/DKZP Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych 

Katarzyny Tyc-Okońskiej w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec osób 

odpowiedzialnych za pominięcie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zamówieniu 

publicznym na: Kompleksową obsługę doradczą polegającą na wsparciu Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w procesie restrukturyzacji prowadzonego 

zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.   

15. Zapoznanie z kopią pisma z dnia 20.02.2020 r., Nr ROŚPP.720.1.2020 Wójta Gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego z pozytywną opinią projektu uchwały w sprawie 

pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Jankowskiego 

w Celestynowie.  

16. Zapoznanie z kopią pisma z dnia 17.02.2020 r., Nr PM-ID.7210.6.2020.KSZ(3.MZA) 

Zastępcy Prezydenta M.St. Warszawy Roberta Soszyńskiego 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.  

17. Zapoznanie z kopią pisma z dnia 20.02.2020 r., Nr 2598/Z/2020 Członka Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała Mrówka w sprawie 

dofinansowania bieżącej działalności PCZ Sp. z o.o. w wysokości 2.335.956,00 zł oraz 

na wkład własny w realizowanych projektach unijnych w wysokości 500.000,00 zł.  

18. Zapoznanie z pismem z dnia 12.12.2019 r., Nr ŚN.603.1.2019.AB Zastępcy Wójta 

Gminy Wiązowna Tomasza Kostyra w sprawie nadzoru nad wykonywaniem zabiegów 

deratyzacyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność przetwarzania 

i gromadzeniu odpadów; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.199.2019; odp. na wyciąg Nr 

593 z prot. Nr 64/19 z posiedzenia dn. 27.11.2019 r.  

19. Zapoznanie z pismem z dnia 26.02.2020 r., Nr AI.040.1.2020.MW Dyrektor 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Ewy Musiejko i Pani Moniki 

Wiechetek Głównego Specjalisty w Wydziale Administracyjnym z analizą 

w przedmiocie korzyści finansowych płynących z ewentualnej zmiany sposobu 

funkcjonowania jednostki oświatowej PMDK w Otwocku na instytucję kultury; odp. na 

wyciąg Nr 669 z prot. Nr 75/20 z posiedzenia dn. 29.01.2020 r. 

20. Zapoznanie z decyzją Nr 393/2020 z dnia 12.02.2020 r. Wojewody Mazowieckiego 

stwierdzającej nabycie przez Powiat Otwocki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. 

prawa własności gruntu zajętego pod część ul. Nartowicza w Otwocku.  

21. Zapoznanie z decyzją Nr 394/2020 z dnia 12.02.2020 r. Wojewody Mazowieckiego 

stwierdzającej nabycie przez Powiat Otwocki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. 

prawa własności gruntu zajętego pod część ul. Nartowicza w Otwocku.  

22. Zapoznanie z kopią pisma z dnia 02.01.2020 r., Nr 90/20 Szefa Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego Zdzisława Małkowskiego w sprawie programu edukacyjnego pn.: 

„CYBER.MIL z klasą”, który ma na celu utworzenie w szkołach średnich klas o profilu 

cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. 

23. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

24. Sprawy różne.     

 

 Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


