
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

27.04.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 76 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 75/16 z dnia 20.04.2016 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                 

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                    

z późn. zm. 

4. Opracowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2016 rok, z późn. zm. 

5. Opracowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028 z późn. zm. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez 

Powiat Otwocki w 2016 roku. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze roku budżetowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu                    

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr. 5 w Otwocku wraz                          

z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 

0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 19.04.2016 r., nr S306/NAG/2016 Prezes PCZ Sp. z o.o. 

Henryki Romanow  w sprawie zasilania Szpitala w wodę oraz odbiór ścieków. 

11. Przedstawienie do akceptacji umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 

 



- udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania wybudowanego 

odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – na odcinku ok. 

500 mb. od ul. Jeździeckiej/Żwirowej w Malcanowie w kierunku Dziechcińca, 

- udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji 

projektowej dla modernizacji drogi powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew 

poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa drogowego usytuowanego na 

działkach ew. nr 165, 143, 65  w obrębie geodezyjnym nr 3 – Boryszew na odcinku od 

drogi gminnej nr 270820 w do początku asfaltu, 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci zakupu materiałów drogowych na 

modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów, 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: 

„Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W 

Wola Ducka/Wola Karczewska”, 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: 

„Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W 

Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów”, 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci zakupu materiałów drogowych na 

modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska. 

12. Przedstawienie propozycji przyznania medali z okazji X-lecia Powiatu Otwockiego 

upamiętniających powołanie do życia powiatu.  

13. Omówienie wniosków komisji Rady Powiatu.  

14. Sprawy różne. 

  
 
  
Przewodniczący Zarządu  
     
   Mirosław Pszonka   


