
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

28.03.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 190 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

-  Nr 185/18 z dnia 02.03.2018 r., 

-  Nr 188/18 z dnia 21.03.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Otwocki niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 

położonych w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów 

jako działki ew. 77/5 o pow. 0,0053 ha, nr 80/5 o pow. 0,0149 ha, nr 83/23 o pow. 0,0034 

ha, nr 79/5 o pow. 0,0227 ha, nr 81/5 o pow. 0,0073 ha, nr 82/5 o pow. 0,0103 ha z obr. 

Izabela gm. Wiązowna. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok,                    

z późn. zm.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku.  

8. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

za rok 2017. 

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             

w Otwocku za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb na 2018 r.   

10. Przedstawienie harmonogramu działań do realizacji w Ognisku Wychowawczym 

„Świder” w Otwocku zgodnie z przyjętym statutem, regulaminem organizacyjnym oraz 

pozyskanymi środkami finansowymi w ramach projektów: 

- „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Otwocku”, 

- „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”                  

z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.   



11. Rozpatrzenie wniosku o podpisanie umowy o współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA 

w przedmiocie programu „Nieskończenie Niepodległa”.  

12. Przyjęcie oferty Klubu Motocyklowego Zryw na realizację zadania publicznego w 2018 

roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. 

„Otwarcie Sezonu – Niepodległa 2018”. 

13. Przedstawienie do akceptacji Aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/146/2018, 

56/CRU/2018/ZDP z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

powiatu w postaci przekazania wybudowanego odcinka chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny Świdra na odcinku ok. 300 mb. od drogi powiatowej 

Nr 2710W – ul. Mostów do ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej.   

14. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka    


