
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

03.06.2020 r. o godz. 11 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13.  

 

Porządek Nr 96 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. 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. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń 

w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie 

z dotychczasowymi najemcami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z gatunku sosna 

z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr 

4/7 w obr. 118 w Otwocku.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 292/XXXVIII/14 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 13/13 z obrębu 5 

w Otwocku.  

6. Przedstawienie interpelacji z dnia 25.05.2020 r. radnej Grażyny Kilbach w sprawie 

inwestycji drogowych w gminie Wiązowna – przywrócenie inwestycji do realizacji: 

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W – ul. Kąckiej w Wiązownie, 

- budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul., 

Widoczna.  

7. Przedstawienie e-maila z dnia 26.05.2020 r. Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego 

w sprawie utrzymania zadań inwestycyjnych na terenie gminy Wiązowna.  

8. 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”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 27.05.2020 r., prot. Nr 94/20.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 22.05.2020 r., Nr 2020.5.90.P p.o. Dyrektora Centrum 

Kultury i Sportu w Karczewie Marty Winiarek w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 

przy organizacji półkolonii dla dzieci z terenu gminy Karczew.  



10. Zapoznanie z pismem z dnia 21.05.2020 r, Nr DTD-6.4310.148.2020 Ministra 

Infrastruktury  w sprawie stanu prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym oraz przyspieszenie procesu legislacyjnego; temat z posiedzenia dn. 

17.04.2020 r., prot. Nr 87/20. 

11. Sprawy różne. 

12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 94/20 z dnia 27.05.2020 r., 

- Nr 95/20 z dnia 29.05.2020 r.  

 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  

 

  


