
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

01.07.2020 r. o godz. 12 
00

 
 
w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 101 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu 

Otwockiego za 2019 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, 

dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

WA1O/00051022/8.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 151/XX/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgody na sprzedaż ośmiu lokali 

mieszkalnych w budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku wraz z udziałem 

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Powiatu Otwockiego.  

6. Zajęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia lokalu nr 21 stanowiącego własność 

Powiatu Otwockiego, usytuowanego w budynku położonym w Otwocku przy ul. 

Pułaskiego 7B.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 16.06.2020 r., Nr WGK.7021.3.82.2020 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie organizacji wjazdu na teren parku miejskiego; 

odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.25.1.2020. 

8. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o remont lokalu użytkowego 

będącego własnością powiatu otwockiego w budynku przy ul. Andriollego 80 

w Otwocku celem dostosowania dla potrzeb Punktu Paszportowego Urzędu Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 16.06.2020 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. w sprawie 

wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W – ul. Mazowieckiej w m. 

Dąbrówka w gm. Celestynów i ul. Otwockiej w Celestynowie, związanej z budową 

chodnika po wschodniej stronie tej drogi wraz z zatokami postojowymi przy cmentarzu 

w Celestynowie - skorygowany projekt rozbudowy ww. drogi powiatowej. 

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o utworzenie w planie 

wydatków majątkowych na rok 2020 nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie 

parkingu depozytowego na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku” 

i przeznaczenie na jego realizację kwoty zwróconej w ramach zadania: „Budowa 



parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo 

o ruchu drogowym” tj. 54.650,00 zł.  

11. 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 oraz umowy z  firmą BITUNOVA Sp. z o.o. na dostawę 

emulsji kationowej N65 B3 PU/RC – temat z posiedzenia dn. 06.05.2020 r., Nr 90/20.  

12. Przedstawienie wniosku z dnia 19.06.2020 r. Naczelnika Ochotniczej Staży Pożarnej 

w Otwocku – Wólce Mlądzkiej Mariusza Smolaka o uzupełnienie zużytych substancji: 

sorbent i sintan wykorzystanych podczas akcji neutralizacji produktów olejowych 

i odtłuszczaniu powierzchni twardych.  

13. Przedstawienie informacji dotyczącej zaawansowania inwestycji, opóźnień 

i potencjalnych zagrożeń w realizacji zadania „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 

w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”.  

14. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” na realizację 

zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego pt.: „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa 

architektonicznego powiatu otwockiego”.  

15. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o uruchomienie inicjatywy „Mobilny 

Urząd: spotkania z urzędnikami Starostwa Powiatowego w gminach powiatu 

otwockiego”. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 16.06.2020 r. Akademii Sportu Otwock w sprawie 

dofinansowania letniego obozu sportowego sekcji lekkoatletycznej na Wiśle dla 25-

osobowej grupy członków otwockiego klubu ASO.  

17. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o współorganizację wydarzenia pn.: 

„Moja Droga – osobistym szlakiem dworów ziemi otwockiej” realizowanym w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa dn. 19-20 września 2020 r. na terenie powiatu 

otwockiego.  

18. Zapoznanie z informacją Biura Kultury i Promocji w sprawie odwołania Wieczornicy 

Poetyckiej zaplanowanej na  26 czerwca 2020 r.  

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Sprawy różne. 

        

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


