
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

17.06.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 27 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 26/15 z dnia 03.06.2015 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób 

powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)”.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej                  

w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 102,  z obr. 5, w Józefowie na czas oznaczony 

do lat 10 oraz odstąpienia od  obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

w Otwocku za 2014 rok. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2014 rok. 

10. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 6/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie powołania  Komisji  Rewizyjnej. 

11. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia                

2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 

12. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia               

2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa 

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego,  na Zwyczajnym Zgromadzeniu 



Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu                

22 czerwca 2015 r. 

14. Przedstawienie Zarządu Powiatu relacji ze spotkania z Panem Rożeluk w sprawie 

możliwości zaproszenia przedstawicieli władz i młodzieży do Powiatu Otwockiego                 

w ramach podpisanej umowy o współpracy samorządowej. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 03.06.2015 r., Nr MOS-021/8/2015 Rady Pedagogicznej 

MOS „Jędruś” w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu dotyczącej powierzenia 

dyrektorowi funkcji  na okres 5 lat. 

16. Przedstawienie Zarządowi Powiatu wystąpienia Starosty Mińskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Dąbrówki na odcinku od ul. 

Warszawskiej do ul. Adama Mickiewicza, zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 

drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w Mińsku Mazowieckim.  

17. Przedstawienie pisma z dnia 01.06.2015 r., Nr GK.7226.1.17.2015 Burmistrza Józefowa 

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia nowej drogi która będzie przebiegać po 

działkach o numerach ew. 83/1, 84/1 w obr. 42, nr 57 w obr. 42 do kategorii dróg 

gminnych na terenie Miasta Józefowa.    

18. Przedstawienie opinii prawnej w kwestii obowiązywania uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady 

Powiatu  w Otwocku z dnia  19 października 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; odp. na wyciąg 

Nr 60 z projektu prot. Nr 23/15 z dn. 14.05.2015 r., ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

26.05.2015 r., prot. Nr 25/15. 

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Zarządu 

   Mirosław Pszonka   


