
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

27.05.2020 r. o godz. 11
 00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13.  

 

Porządek Nr 94 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 92/20 z dnia 18.05.2020 r., 

- Nr 93/20 z dnia 21.05.2020 r.  

3. Przedstawienie pisma z dnia 15.05.2020 r., Nr POŚ.605.2.2020.MF(2) Burmistrza Miasta 

Józefowa Marka Banaszka w sprawie wspófinansowania Powiatowych Warsztatów 

Ekologicznych „XXI Spotkania nad Świdrem”.  

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 pisma z dnia 20.04.2020 r. firmy DROMACC Maciej Białoszewski 

w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2743W w m. Człekówka”. 

6. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie mapy do celów 

prawnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 

872 z późn. zm.) z rozliczeniem powierzchni faktycznie zajętej pod drogę publiczną 

(powiatową) ul. 3 Maja w Józefowie.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w restrukturyzacji z siedzibą 

w Otwocku dla zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii 

Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44.  

8. Zapoznanie z pismem z dnia 21.05.2020 r., Nr WF.3251.13.AM skierowanym do PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie wkładu własnego w realizowanych w II kwartale 

projektach unijnych w wysokości 500.000,00 zł.   

9. Zapoznanie z opinią prawną w przedmiocie formy wyznaczenia przez Zarząd Powiatu 

Otwockiego jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego, która przejmie obowiązki 

w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów zlikwidowanego 

z dniem 31.12.2019 r. Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka”; odp. na wyciąg Nr 817 z prot. Nr 92/20 z posiedzenia dn. 18.05.2020 r.  



10. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego: Ratownictwo i ochrona 

ludności, które zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, złożoną przez: 

- Ochotniczą Straż Pożarną w Pogorzeli – zadanie: Wzmocnienie potencjału 

ratowniczego jednostki OSP Pogorzel i akcja informacyjna dla mieszkańców w związku 

z istniejącym zagrożeniem chemicznym na terenie gminy Osieck; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 21.05.2020 r., prot. Nr 93/20.  

11. Sprawy różne.     

 

 

Przewodniczący Zarządu  

   Cezary Łukaszewski  


