
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

22.04.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.   

 

Porządek Nr 20 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 19/15 z dnia 15.04.2015 r. 

3. 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 

w Otwocku  przy  ul. Słowackiego 4/10  do podpisania i złożenia wniosku, podpisania 

umowy oraz decydowania we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Wymiana 

polsko-belgijska młodzieży zainteresowanej fotografią zaangażowaną naukowo                        

i społecznie”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu stanowiska 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

powierzchni ścian w salach chorych w budynkach Szpitala przy ul. Batorego 44                      

w Otwocku z przeznaczeniem na montaż zestawu urządzeń do odbioru programów 

telewizyjnych.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 292/XXXVIII/14 Rady Powiatu               

w Otwocku z dnia 21 sierpnia  2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 13/13 i z obrębu 5                   

w Otwocku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresów: kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa. 

9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                     

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 rok”. 

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  

dla Powiatu Otwockiego za 2014 r. 

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Otwocku za 2014 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2015  r. 



12. Przedstawienie odpowiedzi na wyciąg nr 48 z prot. Nr 19/15 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu dn. 15.04.2015 r.; sprawa udzielenia dotacji Spółce Wodnej Podbiel.  

13. Przedstawienie odpowiedzi na wyciąg nr 49 z prot. Nr 19/15 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu dn. 15.04.2015 r.; sprawa złożenia wniosku do Marszałka Województwa                    

w sprawie środków PFRON na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.  

14. Omówienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu.  

15. Sprawy różne. 

 

  

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


