
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

12.05.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 79 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 78/16 z dnia 09.05.2016 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Pana D. B. na działanie Starosty 

Otwockiego. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty 

Otwockiego. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Karczew. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2016 r. z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; turystyki i krajoznawstwa.      

9. Przedstawienie pisma z dnia 25.04.2016 r., Nr 5552/2016 Prezes PCZ Sp. z o.o. w sprawie 

wytypowanej do nagrody pielęgniarki i położnej w związku z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej; odp. na pismo                                       

Nr S.OS.V.0023.47.2016.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 29.04.2016 r., Nr RF.3021.4.2016 Wójt Gminy Osieck                      

w sprawie modernizacji drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Nowe Kościeliska. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.04.2016 r. radnych Miasta Otwocka Marka Leśkiewicza               

i Dariusza Krzysztofa Kosyła  w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy skwerom 

zlokalizowanych na działkach będących własnością Powiatu : 

- dz. 63/1 obr. 46 przy zbiegu ul. Armii Krajowej i ul. Sosnowej w Otwocku – nazwa 

Skwer Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, 

- dz. 63/2 obr. 46 przy ul. Armii Krajowej między ul. Kruczą, a Wspólną w Otwocku – 

nazwa Skwer mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, 

- dz. 1/7 i 2 obr. 139 przy zbiegu ul. Matejki i ul. Karczewskiej w Otwocku – nazwa 

Skwer bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność”. 

12. Przedstawienie koncepcji przebudowy północnego skrzydła budynku Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10.  



13. Przedstawienie pisma z dnia 26.04.2016 r., Nr S810/Z/2016 Prezes PCZ Sp. z o.o.                    

w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek objętych notą nr 1/2016 z dnia 

05.04.2016 r. na kwotę 34.959,03 zł.   

14. Przedstawienie pisma z dnia 05.05.2016 r. Stowarzyszenia Kultury Mazowsza w sprawie 

nieodpłatnego przekazania pozyskanych przez ZDP drzew i desek, z przeznaczeniem na 

zbudowanie estrady i scenografii do wystawienia sztuki „Chrzest Polan’.   

15. Przedstawienie pisma z dnia 04.05.2016 r., Nr 6062/2016 Prezes PCZ Sp.  z o.o.                    

w sprawie wydzierżawienia powierzchni w przyziemiu Szpitala z przeznaczeniem na  

organizowanie doraźnych, jednodniowych kiermaszy. 

16. Sprawy różne. 

  
 
  
 Przewodniczący Zarządu  
 
    Mirosław Pszonka  


