
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

02.11.2017 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 167 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 165/17 z dnia 18.10.2017 r., 

- Nr 166/17 z dnia 25.10.2017 r.  

3. Podjęcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu w Otwocku w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego                               

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 roku. 

6. Rozpatrzenie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Duet na zadanie publiczne                  

w 2017 i 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

7. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie kwoty na przeprowadzenie warsztatów teatralnych 

w ramach wydarzeń kulturalnych na 2017 r. 

8. Zapoznanie Zarządu z pismem z dnia 13.10.2017 r., Nr DAB.2.071.16.2017.JJ 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Departament Architektury, Budownictwa                 

i Geodezji dot. stanowiska Nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września               

2017 r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego,                    

w której wyrażono sprzeciw wobec zastępowania powiatowych inspektoratów nadzoru 

budowlanego inspektoratami okręgowymi.  

9. Zapoznanie Zarządu z pismem z dnia 28.09.2017 r., Nr PF.0761.16.2017 Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Mariusza Zabrockiego w sprawie 

przyjęcia w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 kwoty 85.000,00 zł                                    

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków oraz uzupełnienia osprzętu 

ratowniczego.  



10. Przedstawienie e-mail z dnia 24.10.2017 r. Pana S.P w sprawie granicy działki nr 91/3              

w Sobienkach. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.10.2017 r. firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk                         

w sprawie wydania opinii dla zadania „Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej – 

ulicy Wawerskiej (budowa chodnika po stronie zachodniej)”. 

12. Przedstawienie do akceptacji poprawionej umowy z Gminą Wiązowna w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2708W w miejscowości Dziechciniec”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia 

dn. 18.10.2017 r., prot. Nr 165/17. 

13. Przedstawienie do akceptacji poprawionego Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/69/2017               

z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla powiatu na zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na modernizację 

drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka-Poręby”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

18.10.2017 r., prot. Nr 165/17. 

14. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

15. Sprawy różne.     

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


