
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

06.05.2020 r. o godz. 11 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13.  

 

Porządek Nr 90 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 89/20 z dnia 29.04.2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach 

specjalnych w SOSW Nr 1 i SOSW Nr 2, dla których Powiat Otwocki jest organem 

prowadzącym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania o środki, podpisania umowy, 

realizacji i rozliczenia Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”.  

5. 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 z dnia 24 lutego 

2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Otwocku. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa oraz w sprawie zmian 

w uchwale Nr 11/II/18 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 6 grudnia 2018 r. 

8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi 

powiatowej Nr 2744W – Człekówka – Ponurzyca – Osieck. 

10. Zapoznanie z pismem z dnia 25.03.2020 r., Nr IRRK1/3/4-0815-POliŚ 5.1-11.1/780/20 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny 

informujące o dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych w zakresie 

planowanych do budowy w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa 

Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, etap II” 

skrzyżowań  dwupoziomowych w miejscowości Józefów (ul. Werbeny – Brucknera oraz 

Cicha-Matejki); odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.206.2019; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 08.04.2020 r. prot. Nr 86/20.   



11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wyrażenie zgody na 

podpisanie umowy z firmą BITUNOVA Sp. z o.o. na dostawę emulsji kationowej C65 

B3 PU/RC.  

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wyrażenie zgody na 

podpisanie umowy z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. 

z o.o. i „ALTOR” Sp. z o.o. na sukcesywną dostawę mieszkanki mineralno-asfaltowej 

warstwy wiążącej i ścieralnej.  

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wyrażenie zgody na 

realizację w 2020 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew-

Janów”. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 10.04.2020 r., Nr 0289/ZD2/2020 Biura Projektów TRASA 

sp. z o.o. w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 50 na terenie gminy Karczew.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 27.04.2020 r., Nr PF.0756.5.2020 Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Mariusza Zabrockiego w sprawie 

uhonorowania wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy oraz pracowników 

cywilnych jednostki.  

16. Przedstawienie Regulaminu korzystania z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

w trakcie epidemii COVID-19. 

17. Sprawy różne.     

 

  

  

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


