
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

10.03.2015 r. o godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.  

 

Porządek Nr 13 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 12/15 z dnia 03.03.2015 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu                   

na rok 2015, z późn. zm. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028.  

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Państwa L. i M. W. na działanie 

Starosty Otwockiego. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej na działanie 

Starosty Otwockiego. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Nr 5  w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej                

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10. 

10. Przedstawienie porozumienia z Miastem Otwock w sprawie współfinansowania budynku 

w którym Związki Zawodowe (Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ 

„Solidarność”) prowadzą swoją działalność.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 18.02.2015 r. Pani S.A w sprawie sprzedaży lokalu Nr 3 

przy ul. Głównej w Józefowie.  

12. Zatwierdzenie kalendarzy wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych                        

i turystycznych na 2015 r.  



13. Rozważenie możliwości zawarcia, za zgodą Rady Powiatu w Otwocku, umów najmu na 

czas nieokreślony z obecnymi najemcami lokali nr 22, 24, 25, 26 i 28 przy ul. Pułaskiego 

7B w Otwocku, pozostającymi własnością Powiatu Otwockiego oraz wyznaczenie 

kierunku przyszłego postępowania w zakresie sprzedaży ww. lokali w trybie 

bezprzetargowym i z zastosowaniem preferencyjnych warunków zbycia na rzecz ich 

najemców. 

14. Przedstawienie wniosku o użyczenie  pomieszczeń przy ul. Komunardów 10 na siedzibę 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Otwockiego i Komendanta Powiatowego. 

15. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych. 

16. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w budynku po 

likwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Michalinie. 

17. Sprawy różne.  

 

Wicestarosta 

       Paweł Rupniewski 

 

         

 


