
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

24.02.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 11 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 10/15 z dnia 18.02.2015 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2015.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie: 

- ustalenia ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  

położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. 13 Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00048905/8; lub 

- w sprawie ustalenia ceny w pierwszych rokowaniach na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  położonej w Kołbieli przy ul. 

Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 219 m2                     

z  obr. 13 Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00048905/8. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w 2015 r. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży 

służbowej radnego.  

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady do 

wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.   

8. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji porozumienia z firmą „ORLEN 

Upstream” Sp. z o.o. w sprawie korzystania z odcinka drogi powiatowej Nr 2707W                  

w gminie Wiązowna. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 26.01.2015 r., Nr KO/133/2015 Warszawskiej Okręgowej 

Izby  Pielęgniarek i Położnych w sprawie nagrodzenia wyróżniającej się pielęgniarki                   

i położnej pracującej na terenie Powiatu Otwockiego. 



10. Przedstawienie pism z dnia 10-12.02.2015 r. Pracowników Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o.  w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w PCZ              

Sp. z o.o. 

11. Omówienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu.  

12. Sprawy różne.     

  
 
Przewodniczący Zarządu 
 
    Mirosław Pszonka  


