
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

12.12.2014 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13, sala 121. 

 

Porządek Nr 2 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 1/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dn. 

04.12.2014 r.   

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu                        

w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 

Starosty Otwockiego.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 

2014. 

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

2014.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków 

Zarządu Powiatu w Otwocku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu  do dokonywania                

w imieniu Powiatu Otwockiego czynności prawnych, polegających na zaciąganiu 

kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji 

papierów wartościowych oraz do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Mirosławowi Pszonce  – 

Staroście Otwockiemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                                                

o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia  Panu Pawłowi Rupniewskiemu  – 

Wicestaroście Otwockiemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                                     

o udzielenie zamówienia publicznego. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Bartnickiej –

Członkowi Zarządu Powiatu w Otwocku do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia  Panu Romanowi Zdunikowi  – 

Członkowi Zarządu Powiatu w Otwocku do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 317/XL/14 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do 

lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 11,30m2 wraz z piwnicą nr 18 o pow. 

użytkowej 7,74m2 jako pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wynoszącym 

1973/89937 części w nieruchomości wspólnej oraz prawa własności do udziału                         

w wysokości 2/5 części w pomieszczeniu niemieszkalnym nr 3 stanowiącym łazienkę na I 

piętrze wraz z udziałem wynoszącym 268/89937 części w nieruchomości wspólnej 

oznaczonej jako działka ew. nr 6/10 z obr. 135  stanowiące własność Powiatu Otwockiego 

w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia powstałego zadłużenia z tytułu dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zamiennych lokali mieszkalnych wraz                          

z pomieszczeniami przynależnymi w budynku posadowionym na działkach ew. 46/11, 

46/17, 46/20 w obrębie 143 przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku dotychczasowym 

najemcom nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie 

zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu                        

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w 2015 r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie 

zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu   

Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze 

powierzenia zadania publicznego w 2015 r. 

22. Przedstawienie pisma z dnia 04.12.2014 r. Komendanta Hufca ZHP w Otwocku Tomasza 

Grodzkiego w  sprawie wsparcia 23 Finału WOŚP w Otwocku w kwocie 10.000,00 zł                  

z przeznaczeniem na budowę sceny koncertowej oraz nagłośnienia i oświetlenia koncertu.   

23. Sprawy różne.          

Przewodniczący Zarządu 
      
    Mirosław Pszonka   


