
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

24.01.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 179 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 178/18 z dnia 17.01.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów 

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną 

prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/2 

o pow. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                  

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresów: wspierania                         

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

7. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.01.2018 r. Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. 

św. Maksymiliana Marii Kolbego w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu 

złożenia korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn.: „Prezentacja filmów 

nagrodzonych na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu                

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz                          

z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 

0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 05.01.2018 r.  Pani M. O-S zam. w Otwocku w sprawie 

wyrażenia zgody na usytuowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej                        



w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 20/10 z obr. 239, dla której Sąd Rejonowy                 

w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

WA1O/00053644/8. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 16.01.2018 r. Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce 

„PROMYCZEK” w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne umieszczenie dwóch banerów 

reklamowych na ogrodzeniu od ul. Karczewskiej, oraz od ul. Batorego w Otwocku.  

11. Podjęcie decyzji dotyczącej rozszerzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. 

Moniuszki 41 o 5 uczestników i przekazania na ten cel kwoty 73.315,00 zł. (Dział 853, 

rozdz. 85311, § 2580).  

12. Sprawy różne.    

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

     Mirosław Pszonka   


