
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

15.07.2020 r. o godz. 12 
00

 
 
w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 104 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa 

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 

22 lipca 2020 r. 

3. 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z gatunku 

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

ew. nr 30 w obr. 83 w Otwocku. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 16.06.2020 r., Nr PSONI/109/2020 Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Otwocku 

w sprawie przyznania dodatkowych środków w wysokości 9.317,00 zł na zatrudnienie 

osoby sprzątającej w WTZ-ach. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 03.07.2020 r., Nr IRD.7111.9.2019.DR Starosty 

Piaseczyńskiego Ksawerego Gut w sprawie wydania opinii do pozbawienia kategorii 

dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych o nr: 

- 2819W - ul. Kalwaryjska od skrzyżowania z ul. Dominikańską do skrzyżowania z ul. 

Zakalwaria, 

- 2819W – ul. Zakalwaria od skrzyżowania z ul. Kalwaryjską do skrzyżowania z ul. 

Budowlanych, 

- 2865W – ul. Kalwaryjska od skrzyżowania z ul. Budowlanych do skrzyżowania z ul. 

Zakalwaria, oraz opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej: ul. 

Budowlanych od skrzyżowania z ul. Kalwaryjska do skrzyżowania z ul. Zakalwaria.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 08.07.2020 r., Nr WIR-3885/2020 Zastępcy Komendanta 

Stołecznego Policji Włodzimierza Pietronia w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia 

Nr S.OS.V.0310.2.2020 w związku z oszczędnościami na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zadania: „Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy 

Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A”.  

8. Zapoznanie z opinią z dnia 09.07.2020 r., Nr DZD/4383/MK/20 Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Pawła Grzybowskiego dot. odległości od krawędzi jezdni nasadzonych 



drzew w drogach powiatowych; odp. na wyciąg Nr 892 z projektu prot. Nr 892 

z posiedzenia dn. 08.07.2020 r.   

9. Zapoznanie z pismem z dnia 07.07.2020 r., Nr Kt.7140.10.2020.MK z informacją 

o wystąpieniu do ZTM w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, przewoźników o udostępnienie informacji nt. wydanych zezwoleń na 

regularny przewóz dla linii komunikacyjnych w powiecie otwockim; temat z posiedzenia 

dn. 01.07.2020 r., prot. Nr 886.  

10. Zapoznanie z pismem z dnia 10.07.2020 r., Nr S.KP.0532.25.2020.KGG Biura Kultury 

i Promocji z wyjaśnieniem dot. wydarzenia: „Moja Droga – osobistym szlakiem dworów 

ziemi otwockiej”, ciąg dalszy tematu z dnia 01.07.2020 r., prot. Nr 101/20.  

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 103/20 z dnia 08.07.2020 r.  

12. Sprawy różne. 

 

        

 Przewodniczący Zarządu 

    Cezary Łukaszewski  


