
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

08.04.2015 r. o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.   

 

Porządek Nr 18 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 17/15 z dnia 27.03.2015 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poziomu istotności dla przychodów, kosztów, 

należności i zobowiązań, zmian funduszu, po przekroczeniu którego jednostki budżetowe 

dokonują wzajemnych wyłączeń przy sporządzeniu sprawozdania finansowego; 

4. Podjęcie 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. Przedstawienie pisma z dnia 14.03.2015 r., Nr O.WA.I-4.KP-1.4170.2.2015.98.ms, 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania opinii do wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy drogi 

ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 

14+200 do km 16+700”. 

6. Przedstawienie odpowiedzi z dnia 17.03.2015 r., Nr NW-W-I.0222.1.2015.KA Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika na pismo z dnia 12 lutego 2015 r., 

Nr S.OS.III.0330.6.2015, w sprawie połączenia dwóch szpitali: PCZ Sp. z o.o.                           

z MCLChPiG. 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu  zbiorowego, zgodnie z przepisami art. 9 ust.1 pkt 3 lit. a)  ustawy z dnia 

16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13); ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia z dnia 3 lutego 2015 r., prot. nr 8/15.  

8. Rozpatrzenie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock na zadanie 

publiczne w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: 

„Szkoła na Rolkach”.  

9. Przedstawienie planu pozyskiwania środków unijnych dla starostwa i pozostałych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w okresie programowania 2014-2020; 

odp. na wyciąg nr 38 z prot. Nr 15/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 18.03.2015 r. 

10. Przedstawienie odpowiedzi na wyciąg nr 41 z prot. nr 16/15 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu dn. 25.03.2015 r.; sprawa wycinki drzew przy ul. Wawerskiej w Otwocku.    

11. Sprawy różne. 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


