
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

29.04.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13, w pokoju Starosty.  

 

Porządek Nr 21 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 20/15 z dnia 22.04.2015 r. 

3. 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. 

4. 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 z późn. zm. 

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za rok 2014. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 309/XLIX/10 Rady Powiatu                       

w Otwocku z dnia  9 listopada 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Powiat Otwocki prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

projektowaną działkę ew. nr 451/3 o pow. 608 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel. 

8. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2014 za rok 2014.   

9. Przedstawienie do akceptacji umów z gminą Wiązowna o udzielenie pomocy rzeczowej               

i finansowej dla powiatu: 

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W w Gliniance – pomoc finansowa 

dla Powiatu Otwockiego, w m. Glinianka, gm. Wiązowna”, 

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce gm. Wiązowna -  

pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego”, 

- „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2711W (Glinianka Rzakta) – 

pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego, w m. Glinianka – Rzakta, gm. Wiązowna”,  

- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                

w postaci zakupu masy bitumicznej celem modernizacji drogi Nr 2710W w Gliniance ul. 

Łąkowa o długości ok. 320 mb na odcinku drogi najbardziej zniszczonym, uzgodnionym 

przez strony poprzez ułożenie nakładki bitumicznej”, 



- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                

w postaci zakupu masy bitumicznej celem modernizacji drogi Nr 2708W odc. 

Dziechciniec – Pęclin o długości ok. 320 mb w Pęclinie na odcinku drogi najbardziej 

zniszczonym, uzgodnionym przez strony poprzez ułożenie nakładki bitumicznej”, 

- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                

w postaci zakupu materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 

Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek”, 

-  „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                 

w postaci zakupu masy bitumicznej celem modernizacji drogi Nr 2709W odc. od końca 

nakładki przy budynku szkoły do przystanku autobusowego przy stawie o długości ok. 

800 mb w Malcanowie na odcinku drogi najbardziej zniszczonym poprzez ułożenie 

nakładki bitumicznej”, 

- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                 

w postaci zakupu materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 

Nr 2712W we wsi Kruszówiec”. 

10. Przedstawienie do akceptacji umów z miastem Otwock o udzielenie pomocy rzeczowej               

dla powiatu: 

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego) 

przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską”, 

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy 

SP Nr 5”, 

- „Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy                    

i Orlej (przy Poczcie Polskiej)”, 

- „Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej”, 

- „Wykonanie projektu i budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej 

– Etap I, jednorazowa pielęgnacja drzew w ww. pasie drogowym”, 

- „Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego”, 

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Staszica (na odcinku od ul. Rzemieślniczej do 

Ronda Sybiraków, jednorazowa pielęgnacja drzew w ww. pasie drogowym”, 

- „Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta”, 

- „Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza,                  

jednorazowa pielęgnacja drzew w ww. pasie drogowym”. 

11. Przedstawienie Zarządowi Powiatu przez Skarbnika aktualnego stanu finansów Powiatu.  

12. Przedstawienie Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Otwockiego za 

2014 r. zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.                 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 



budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.                     

z 2013 r., poz. 289), składającego się z: 

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków                      

i strat samorządowych jednostek budżetowych, 

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 

zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

13. Sprawy różne. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka   


