
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

16.06.2020 r. o godz. 12 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13.  

 

Porządek Nr 97 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu.   

3. Zaopiniowanie projektu 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. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm. 

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. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o zakup 

sprzętu sterylizacyjnego UV-C, generatorów ozonu oraz bezdotykowych automatów do 

dezynfekcji rąk dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

7. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o podjęcie 

działań mających na celu uzyskanie informacji nt. wszystkich nieruchomości oddanych 

w trwały zarząd jednostkom pomocy społecznej powiatu otwockiego, w tym ustalenie 

powierzchni użytkowej.  

8. Rozpatrzenie pisma z dnia 21.05.2020 r., Nr DPS(109)2020 Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” Małgorzaty Felak w sprawie  remontu drogi wewnętrznej na terenie 

DPS „Wrzos”.  

9. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o budowę 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zmiany zapisów MPZP dla działki 4/7 w zakresie 

przeznaczenia jej na świadczenie usług pomocy społecznej oraz obniżenia koniecznego 

limitu zachowania powierzchni biologicznie czynnej z 80% do 70%, a także wydania 

pozwolenia na budowę na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach 

zadania inwestycyjnego „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” – 

zrealizowanej w 2019 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r.  

10. Rozpatrzenie pisma z dnia 26.05.2020 r., Nr DPS(115)2020 Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” Małgorzaty Felak w sprawie  oddania w trwały zarząd działki nr 4/6 

obr. 118 położonej w Otwocku przy ul. Zagłoby jednostce budżetowej DPS „Wrzos”.  



11. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o zmianę 

terminu na złożenie projektów planów finansowych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 04.06.2020 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji Rafała 

Skwiota z zaktualizowanym wykazem wydarzeń i działań realizowanych przez Powiat 

Otwocki w 2020 r. z uwzględnieniem cięć spowodowanych pandemią koronawirusa.  

13. Rozpatrzenie oferty Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych na 

realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania 

sportu pt.: „Koronożagle”.  

14. Rozpatrzenie wniosku o możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2. efektywność 

energetyczne, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, dla 

projektu dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy 

ul. Górnej 13 w Otwocku.  

15. Rozpatrzenie wniosku z dnia 27.05.2020 r., Nr IRD.7111.6.2019.DR Starosty 

Piaseczyńskiego Ksawerego Gut o dokonanie korekty opinii wydanej dn. 19.02.2020 r. 

Nr S.OS.V.0023.18.2020.  

16. Podjęcie decyzji w sprawie posadowienia paczkomatów przed siedzibami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

17. Podjęcie decyzji kierunkowych w zakresie rozpoczęcia tworzenia – z wykorzystaniem 

wiedzy potencjalnych Partnerów Prywatnych – stosownych analiz, które mają ułatwić 

podjęcie decyzji o realizacji Projektu PPP w zakresie budowy nowej siedziby Starostwa 

Powiatowego; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 21.05.2020 r., prot. Nr 93/20.  

18. Zapoznanie z pismem z dnia 09.06.2020 r., Nr AB.6740.1493.2019.MPW Dyrektora 

Wydziału Architektury i Budownictwa Józefa Michałowskiego wyjaśniające sprawę 

protestu z dnia 04.05.2020 r. mieszkańców Otwocka dot. rozpoczętej 29 kwietnia 2020 r. 

budowie masztu stacji bazowej telefonii komórkowej na działce w Otwocku; odp. na 

wyciąg Nr 810 z prot. Nr 91/20 z posiedzenia dn. 13.05.2020 r.  

19. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wycinki i nasadzeń.  

20. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

21. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 96/20 z dnia 03.06.2020 r.  

22. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


