
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

22.08.2017 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 156 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 153/17 z dnia 02.08.2017 r., 

- Nr 154/17 z dnia 10.08.2017 r., 

- Nr 155/17 z dnia 17.08.2017 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego – (celem skierowania 

projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie 

Regulaminu Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych                                       

i ponadpodstawowych. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 11.08.2017 r. Fundacji Promocji Kultury Otwarte w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę liczby cyklu koncertów pn. „Klasyka na leżakach” i „Perły 

kameralistyki” oraz na zmianę miejsca koncertu pn. „Otwocki Piknik Muzyczny”. 

6. Opracowanie projektu stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych 

zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego. 

7. Przedstawienie do akceptacji umowy dotacji Nr 146/2017/UG/WR z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu                  

w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na kwotę 11.500,00 zł za        

2016 r. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2017 r., Nr 11645/NAG/2017 Prezes Zarządu PCZ  

Sp. z o.o. Henryki Romanow w sprawie umorzenia bądź konwersji na udziały, kwoty                

zawartej w nocie księgowej nr 19/07/2017 w wysokości 199.022,47 zł, oraz kwoty                 

w wysokości 4.885,59 zł stanowiącą wartość odsetek.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 02.08.2017 r., Nr RW-OW-I.0631.1.2017.KK Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dot. zaproszenia do wzięcia udziału                

w regionalnym Święcie Plonów – dożynkach dn. 27 sierpnia 2017 r. w Sierakowie 

k/Przasnysza. 



10. Przedstawienie pisma z dnia 03.08.2017 r., Nr PF.0761.4.2017 Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Mariusza Zabrockiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego w kwocie 

60.000,00 zł z zadania: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym oraz 

dedykowanego do zestawu wyposażenia dla ratowników” na zadanie: „Zakup pojazdu 

typu quad lub równorzędnego z przyczepką oraz dedykowanego wyposażenia 

ratowników”.  

11. Przedstawienie wyników przetargu na „Modernizację Oddziału Wewnętrznego                           

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, ul. Batorego 44” oraz podjęcie 

decyzji w kwestii realizacji zadania.  

12. Przedstawienie opinii prawnej dotyczącej obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Otwockiego protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Otwocku; 

odp. na wyciąg Nr 616, prot. Nr 153/17, z dn. 02.08.2017 r.  

13. Przedstawienie opinii prawnej dotyczącej uprawnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

do kontrolowania decyzji Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oczyszczalni 

ścieków w Józefowie; odp. na wyciąg Nr 617, prot. Nr 153/17, z dn. 02.08.2017 r.  

14. Sprawy różne.    

 

     

Przewodniczący Zarządu 

   Mirosław Pszonka   


