
 

 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu  24 czerwca 

2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 85 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 84/16 z dnia 14.06.2016 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych należności 

z tytułu ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność                           

Powiatu Otwockiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych należności 

z tytułu ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność                          

Powiatu Otwockiego.  

5. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

powiatowi pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na remont 

chodników: 

– w ul. Filipowicza (na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego) – strona 

południowa), 

– w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego). 

6. Przedstawienie odpowiedzi na wyciąg Nr 279 z prot. Nr 81/16 z dn. 25.05.2016 r., oraz na 

wyciąg Nr 293 z prot. Nr 83/16 z dn. 08.06.2016 r.; zapoznanie Zarządu z protokołami                               

z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury Sportu dot. przyznania nagród dla maturzystów.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 09.06.2016 r., Nr WKP.NR.4041.21.2016 Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli w Liceum Ogólnokształcącego im. 

K.I. Gałczyńskiego w Otwocku dn. 09.11.2016 r. w związku z organizowaniem obchodów 

jubileuszowych 100 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Otwock. 

8. Przedstawienie pism z dnia 16.06.2016 r. Pana Andrzeja Kamińskiego Prezesa 

Stowarzyszenia Kultury Mazowsza w sprawie objęcia honorowym patronatem imprezy 

kulturalnej: „Krajowe Święto Pomidora” w Janowie w dniu 31.07.2016 r.      

9. Przedstawienie pisma z dnia 15.06.2016 r. Fundacji Promocji Kultury OtwArte w sprawie 

objęcia honorowym patronatem koncertu pt.: Dermonung, Pamiętać Otwock” w dniu 

25.06.2016 r. w Otwocku.  

10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy skrzyżowania ul. 

Reymonta i Samorządowej w Otwocku. 

11. Rozpatrzenie  wniosku  mieszkańców wsi Natolin gm. Osieck w sprawie  kontynuacji 

budowy drogi  powiatowej  nr 1311W.  



12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej  

Biblioteki Publicznej  Otwocku za 2015 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu 

Otwockiego  za 2015 rok.  

14. Sprawy różne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


