
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

27.03.2020 r. o godz. 10 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13.  

 

Porządek Nr 84 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 82/20 z dnia 12.03.2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku zabudowanych nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Otwockiego, położonych w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A, oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 41/7 o pow. 1565 m
2
 i nr 41/8 o pow. 1195 m

2 

z obr. 143, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami WA1O/00058437/9 

i WA1O/00056418/6. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Józefowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Otwocku.          

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Radiówku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Otwocku do administrowania i wynajmowania sali gimnastycznej 

oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza 43/47 

w Otwocku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu najmu sali gimnastycznej oraz 

innych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za najem sali gimnastycznej oraz innych 

pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku. 

10. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie umów na 

dostawę mediów do Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” 

w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.  

11. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za rok 2019.   

12. 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. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu 

Otwockiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok. 

15. Przedstawienie wniosku NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Otwock 

o współorganizację i dofinansowanie wydarzenia pn.: „Obchody 40 rocznicy powstania 

NSZZ Solidarność w Otwocku”.  

16. Rozpatrzenie oferty „Przywróć Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania 

publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt.: „XXXIII Festiwal Muzyczny „Piosenka w Świdrze łączy pokolenia”.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych w 2020 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

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

narodowego.  

18. Przedstawienie pisma z dnia 02.03.2020 r. Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość 

im. „Grzegorza” Stanisława Zduńczyka w sprawie współorganizacji Koncertu 

Charytatywnego dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych w Józefowie.  

19. Przedstawienie pisma z dnia  18.02.2020 r. zespołu ludowego „Kądziołeczka” z Osiecka 

w sprawie dofinansowania działalności zespołu w wysokości 10.000,00 zł.  

20. Przedstawienie pisma z dnia 03.03.2020 r. Otwockiego Stowarzyszenia 

Trzeźwościowego Klub Abstynenta „PANACEUM” w sprawie dofinansowania 

uczestnictwa 50-osobowej grupy osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu i ich 

rodzin z powiatu otwockiego w XXIX Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich 

w Małym Cichym w wysokości 5.000,00 zł.  

21. Przedstawienie wniosku Fundacji Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA 

o współorganizację wydarzenia „V Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostra”.  

22. Przedstawienie pisma z dnia 06.03.2020 r., Nr ZDP/P-08/2020 Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Pawła Grzybowskiego z informacją o otwarciu ofert z przetargu 

nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Malcanów-Lipowo”.  

23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów 

dotyczących „Raportu o stanie Powiatu Otwockiego”. 

24. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji 

w sprawie przekazania przez powiat kwoty 50.000,00 zł na zakup samochodu osobowego 

segmentu C  w wersji oznakowanej dla KPP w Otwocku.   



25. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie udzielania upoważnień kierownikom 

jednostek budżetowych; odp. na wyciąg Nr 728 z prot. Nr 81/20 z posiedzenia dn. 

04.03.2020 r.  

26. Zapoznanie z realizacją zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji; w myśl 

uchwały Nr 135/XVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji.   

27. Przedstawienie pisma z dnia 12.03.2020 r., Nr Or.A.0040/13.20 Prezesa Zarządu 

Związku Powiatów Polskich Andrzeja Płonka w sprawie Zgromadzenia Ogólnego 

planowanego na 30.06-01.07.2020 r.  

28. Przedstawienie APELU Radnych Powiatu Otwockiego, reprezentujących Kluby 

Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Powiatu Otwockiego i Radzie Miasta Otwocka 

o pilne wprowadzenie wszelkich możliwych ulg i zwolnień z opłat, czynszów i podatków 

dla przedsiębiorców i mieszkańców powiatu, którzy nie uzyskują dochodów z powodu 

pandemii koronawirusa. 

29. Przedstawienie wniosku z dnia 20.03.2020 r., Nr DOP.071.12.2020 Członka Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała Mrówki 

o inicjatywę Zarządu Powiatu Otwockiego w zakresie podjęcia uchwały na najbliższej 

sesji Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia kredytu, który PCZ zamierza zaciągnąć 

z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 6.000.000,00 zł. 

30. Przedstawienie do akceptacji Oświadczenia Powiatu Otwockiego - będący właścicielem 

budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku, w którym mieści się Podstawowa 

Przychodnia Rejonowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji, iż 

wyraża zgodę na wszelkie inwestycje związane z realizacją projektu Dostępność Plus. 

31. Omówienie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Otwocku w związku 

z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

32. Sprawy różne.     
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