
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

01.02.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 123 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 122/17 z dnia 25.01.2017 r. 

3. Przedstawienie pisemnego ustosunkowania się Przewodniczącego Zarządu do ustaleń 

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.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych 

przez Powiat Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą                          

w Otwocku.  

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

Józefów. 

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

Karczew. 

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

Karczew. 

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

Karczew. 

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

Wiązowna.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia 

rokowań i uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę gruntu pod poszerzenie 

drogi powiatowej – ul. Reymonta w Otwocku.   

11. Podjęcie decyzji w sprawie ustawowej konieczności wygaszenia Gimnazjum nr 21                    

w Otwocku; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 25.01.2017 r., prot. Nr 122/17.   

12. Wyrażenie zgody na zakup ze środków budżetu Powiatu nagród książkowych                           

i przekazanie ich zwycięzcom konkursu XVIII Powiatowych warsztatów ekologicznych 

„Spotkania nad Świdrem”. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 05.12.2016 r., Nr 17131/FD/2016 Prezes Zarządu PCZ                  

Sp. z o.o. w sprawie umorzenia odsetek w wysokości 130.040,74 zł od kwoty zadłużenia 

wobec Powiatu Otwockiego z tytułu czynszu dzierżawnego. 



14. Przedstawienie pisma z dnia 10.01.2017 r., Nr DZD/104/ZP/MK/17 Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie zakupu zamiatarki chodnikowej w formie leasingu; ciąg dalszy 

tematu z posiedzenia dn. 11.01.2017 r., prot. Nr 120/17. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 13.01.2017 r., firmy MINI BUS – Komunikacja Prywatna 

Sp. J. Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot w sprawie zakupu części działki o nr ewid. 94/4 

obr. 9 będącej obecnie w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 16.01.2017 r., Nr RW-OW-I.0631.1.2017KK Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w sprawie współorganizacji Dożynek 

Województwa Mazowieckiego 2017.  

17. Przedstawienie pisma z dnia 24.01.2017 r. Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego                

w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia „Otwocki Jarmark Wielkanocny”. 

18. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

19. Sprawy różne. 

  

 

  

Przewodniczący Zarządu  

    Mirosław Pszonka  


