
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

22.03.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 131 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 130/17 z dnia 15.03.2017 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

4. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 

2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

5. 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. 

6. 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, z późn. zm. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 

270820W w m. Boryszew”. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe 

oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od                         

1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu na 

czas nieokreślony z użytkownikami lokali w budynku posadowionym na działce ew. nr 

8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00039027/3. 

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

Wiązowna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej              

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. 

Poniatowskiego 10. 



12. Opracowanie projektu stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zapowiadanych 

przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian                         

w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.  

13. Rozpatrzenie oferty Fundacji Artus na realizację zadania publicznego w 2017 roku                    

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Otwocka 

milonga”. 

14. Rozpatrzenie oferty Fundacji Artus na realizację zadania publicznego w 2017 roku                    

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Tańcząc                                  

w ciemnościach”. 

15. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wydarzenia - Koncertu Charytatywnego 

kabaretu „Hrabi” organizowanego przez Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce 

„PROMYCZEK”. 

16. Rozpatrzenie wniosku o powołanie regionalnych Zespołów Wsparcia Edukacji 

Zawodowej w poszczególnych powiatach. 

17. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 2703W      

w Boryszewie od drogi gminnej nr 270820W w kierunku miejscowości Góraszka.  

18. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

19. Sprawy różne. 

 

 

        

 Przewodniczący Zarządu  

         Mirosław Pszonka    


