
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

11.10.2017r. r. o godz. 8.30
 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr   164 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 163/17 z dnia 05.10.2017 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu drewna                  

w ilości około 100 m3 uzyskanego w wyniku dokonania wycięcia drzew z nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania drewna osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Otwocku uzyskanego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 22 grudnia 2016r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z 

póżn. zm. 

6. Przedstawienie pism: 

- z dnia 19.09.2017 r. Spółki Wodnej Pogorzel w sprawie zmiany zadania 

dofinansowanego z budżetu Powiatu Otwockiego zgodnie z uchwałą Nr 

CCCXLVII/136/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego, 

- Spółki Wodnej Majdan (data wpływu pisma 28.09.2017 r.) w sprawie zmiany zadania 

dofinansowanego z budżetu Powiatu Otwockiego zgodnie z uchwałą Nr 

CCCXLVII/136/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego. 

7.    Przyjęcie oferty stowarzyszenia „Chodź nad Świder” na realizację zadania publicznego                   

       w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Sowie Noce w Dolinie Świdra”. 

8.    Wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu w Otwocku na wsparcie finansowe I FORUM   

      WSPÓŁPRACY SAMORZĄD NAUKA-BIZNES  INNOMAZ 2017. 

9.  Wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu w Otwocku na przeprowadzenie warsztatów     

     teatralnych w ramach wydarzeń kulturalnych na 2017r. 

10. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  
11. Sprawy różne.     

Przewodniczący Zarządu  
    Mirosław Pszonka   


