
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

18.01.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 121 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 120/17 z dnia 11.01.2017 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2017 rok, z późn. zm. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031. 

5. Opracowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia               

2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego.  

6. Opracowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia                   

2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób                 

w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu 

nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego,  położonej w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2                                

o  pow. 110 219 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1O/00048905/8 

prowadzonej przez  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 12.01.2017 r., Nr Ośw.P.3130.1.2017 Oświaty Powiatowej      

w sprawie pisma Minister Edukacji Narodowej dot. obowiązku zweryfikowania zakresu 

zadań edukacyjnych realizowanych przez Powiat Otwocki w 2017 r. w którym dodatkowo 

zawarto informację o podpisaniu przez Ministra Edukacji rozporządzenia w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w 2017 r.   



12. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

13. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej, przebieg 

konkursów pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku,               

w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.  

14. Sprawy różne. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka   


