
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

03.06.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13, sala 121. 

 

Porządek Nr 26 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. 2 Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 23/15 z dnia 14.05.2015 r, 

- Nr 24/15 z dnia 20.05.2015 r, 

- Nr 25/15 z dnia 26.05.2015 r.  

3. Przedstawienie pisma z dnia 14.05.2015 r., Nr MOS-021-7/2015 pracowników 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie wyrażające protest 

przeciwko powierzeniu Panu Cezaremu Łukaszewskiemu stanowiska dyrektora na okres 

jednego roku.  

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 z późn. zm. 

6. Podjęcie  decyzji w sprawie wydzierżawienia obiektu po zlikwidowanym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym przy ul Ks. Malinowskiego 7 w Józefowie i określenie 

wysokości dzierżawy celem organizacji Ośrodka Terapeutycznego dla Młodzieży. 

7. Przedstawienie pism z dnia 23.02.2015 r. Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 

w Otwocku w sprawie: 

- zakupu koncentratora tlenu, 

-  użyczenia lokalu na prowadzenie działalności stowarzyszenia.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 15.05.2015 r., Nr WGK.7021.3.81.2015 Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii poprzez wyłączenie                   

z użytkowania drogi gminnej ul. Sołtana na odcinku od ul. Komunardów do ul. Zielnej              

w Otwocku. 

9. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock w sprawie: 

- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem 

na wymianę nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza w Otwocku, 

- remontu wysepki na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Karczewskiej w Otwocku.  



10. Przedstawienie pisma z dnia 11.05.2015 r. Pana E.Z. zam. w Otwocku, ul. Zaciszna                   

w sprawie woli nabycia od Powiatu Otwockiego części nieruchomości położonej                         

w Otwocku, będącej w trwałym zarządzie Ogniska Wychowawczego „Świder” im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 

13/3 z obr. 5, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr 

WA1O/00072833/9.  

11. Zatwierdzenie treści protokołu z rokowań przeprowadzonych z Państwem A. i H. L                       

z dniu 21.05.2015 r. dot. wykupu nieruchomości stanowiącej projektowaną działkę                     

o numerze ew. 451/3 o pow. 608 m2 z obr. Radachówka w gm. Kołbiel.  

12. Przedstawienie listu intencyjnego z dnia 13.05.2015 r. firmy HeSalight Poland w sprawie 

przeprowadzenia audytu energetycznego w wybranej placówce oświatowej w celu 

ewentualnego przeprowadzenia wymiany oświetlenia zwykłego na ledowe.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 26.05.2015 r., Nr KPP-RD-1095/1047/15 Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w sprawie ilości zdarzeń 

drogowych na skrzyżowaniach ul. Wawerskiej i ul. Szkolnej, ul. Portowej i ul. Okrzei, ul. 

Rycerskiej i ul. Tysiąclecia w Otwocku; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.27.2015, dot. 

wyciągu Nr 59 z prot. Nr 23/15 z dn. 14.05.2015 r.  

14. Sprawy różne.  

 

 

  

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


