
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu  08 lipca                  
2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               
ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 30  posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 28/15 z dnia 24.06.2015 roku. 

3. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji  umów o pomocy rzeczowej udzielonej 
Powiatowi przez Miasto Otwock na: 
- wykonanie  projektu  i budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika z elementami 
odwodnienia w ul. Majowej od ul.  Jana Pawła  II do ul. Otwockiej oraz miejsc  
postojowych na odcinku od ul.  Tuwima  do ul.  Otwockiej.  
- budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego od ul.  Samorządowej do ul. 
Kościuszki oraz  od ul. Poniatowskiego do ronda  im. Zbigniewa  Herberta do ul. Matejki. 
 

4. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji  umowy o pomocy rzeczowej udzielonej 
Powiatowi przez Miasto Otwock na wykonanie  projektu przebudowy skrzyżowania ul. 
Batorego/Matejki/Karczewska  
 

5. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji  umowy o pomocy rzeczowej udzielonej 
Powiatowi przez Miasto Otwock na wykonanie  projektu i budowy  sygnalizacji świetlnej 
lub ronda na skrzyżowaniu ulic  Rycerskiej i Tysiąclecia. 

 
6. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji  aneksów do umów zawartych z 

Miastem Otwock  w sprawie udzielenia  Powiatowi pomocy rzeczowej na budowę 
sygnalizacji świetlnej. 

 
7. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji  umowy z Gminą Wiązowna o 

udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi  w postaci wykonania dokumentacji  
projektowej  budowy  ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  drogi powiatowej  nr 2709W. 

 
 

8. Przedstawienie Zarządowi Powiatu wystąpienia  firmy  MGGP SA w sprawie  wynajmu 
powierzchni  użytkowej w Szkole przy ul. Parkowej 1 w Kołbieli wraz z przestrzenią 
mogącą służyć  jako miejsca postojowe. 
 

9. Przedstawienie Zarządowi Powiatu wystąpienia  Biura Projektowo- Konsultingowego 
EUROSTRADA  Sp . z o.o. w sprawie uzgodnienia przedstawionych  w projekcie 
rozwiązań  technicznych  budowy  drogi ekspresowej  S- 17. 

 
10. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

11. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Zarządu 
    Mirosław Pszonka  


