
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

26.05.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13, sala 121. 

 

Porządek Nr 25 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 23/15 z dnia 14.05.2015 r, 

- Nr 24/15 z dnia 20.05.2015 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia Spółce Powiatowe 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz               

z odsetkami. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu                   

na rok 2015, z późn. zm. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028 z późn. zm. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody jednostce organizacyjnej Powiatu 

Otwockiego - Specjalnemu  Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr l im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku, z siedzibą przy ul. Majowej 17/19, na posadowienie siłowni 

plenerowej na terenie Ośrodka. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 18.05.2015 r. Fundacji Konstruktywnego Rozwoju                    

w sprawie wydzierżawienia obiektu po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym przy ul. Ks. Malinowskiego 7 w Józefowie i określenia wysokości 

kwoty z tytułu dzierżawy celem organizacji Ośrodka Terapeutycznego dla Młodzieży. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 27.04.2015 r., Nr WI.7011.22.2015.TD Gminy Wiązowna    

w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanego przez gminę projektu 

budowlanego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 16.04.2015 r., Nr WI.7011.13.2015 Gminy Wiązowna                         

w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanego przez gminę projektu 

budowlanego chodnika w ul. Dolina Świdra w m. Wola Karczewska, gmina Wiązowna,  

w pasie drogi powiatowej Nr 2712W.  

10. Przedstawienie opinii prawnej  w kwestii obowiązywania uchwały Nr 196/XXIII/12 

Rady Powiatu  w Otwocku z dnia  19 października 2012 r. w sprawie przekształcenia 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 



odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat 

oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; odp. na wyciąg 

Nr 60 z projektu prot. Nr 23/15 z dn. 14.05.2015 r. 

11. Sprawy różne.  

 

 

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka  


