
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

19.05.2016 r. o godz. 9 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 80 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 79/16 z dnia 12.05.2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 

3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej                      

w posiadaniu zależnym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.   

5. Przedstawienie możliwości realizacji zadań – rozbudowa budynków Starostwa na ul. 

Komunardów 10 oraz budowa mostu na rzece Świder wraz z dojazdem łączącym ul. Jana 

Pawła II  w Otwocku z ul. Sikorskiego  w Józefowie w formie: rozbudowa, budowa                      

i sfinansowanie inwestycji. 

6. 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.   

7. Przedstawienie informacji Pani M.G. na temat odoru w Otwocku.   

8. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie możliwości upoważnienia 

Przewodniczącego Zarządu do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach do 

kwoty 5.000,00 zł; odp. na wyciąg Nr 267 z prot. Nr 79/16 z dnia 12.05.2016 r.  

9. Zatwierdzenie podziału środków harmonogramie wydarzeń sportowych na 2016 rok                     

w punkcie pn.: „Zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku sportowego w ramach 

Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych                                         

i ponadgimnazjalnych”. 

10. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej powiatowi na zadanie inwestycyjne: „Projekt sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską”. 

11. Przedstawienie apelu Przyjacielskiego Komitetu Honorowego o możliwości wpłat na 

wykonanie portretu rzeźbiarskiego Pani Sławy Przybylskiej.   

12. Sprawy różne. 

  
Przewodniczący Zarządu 
 
     Mirosław Pszonka   


