
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

31.07.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 34 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 33/15 z dnia 23.07.2015 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 7/II/14 z dnia                                    

18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 

4. Podjęcie 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. Przedstawienie wystąpienia ProMedic Sp. z o.o. w sprawie ugodowego rozwiązania 

obecnej sytuacji związanej z wypowiedzeniem umowy na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych.   

6. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Celestynów w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla powiatu z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 

2715W w Dyzinie w postaci przekazania materiału – mieszanki mineralno-asfaltowej. 

7. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Celestynów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa 

i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock – 

Pogorzel – Stara Wieś – III etap”. 

8. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Karczew w sprawie udzielenia powiatowi 

pomocy finansowej w wysokości 28.163,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych                  

z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy                         

o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez 

pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy.   

9. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia 

powiatowi pomocy rzeczowej na wykonanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu 

gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2705W we wsi Kąck o długości 1100 mb.”   

10. Przedstawienie protokołu z Komisji Rewizyjnej z dnia 02.07.2015 r. z kontroli 

wykonania 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. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.07.2015 r. Komendantki Hufca ZHP Celestynów Janiny 

Skrzypiec-Nowak w sprawie wsparcia finansowego 40-lecia powstania Hufca ZHP 

Celestynów, oraz udzielenia honorowego patronatu.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 22.07.2015 r., Nr DZD/3554/I-M-2705W/MK/15 Dyrektora 

ZDP Jerzego Bojanowskiego w sprawie propozycji wykorzystania środków finansowych 

zaoszczędzonych na zadaniu Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej 

Nr 27005W – ul. Kościelnej w Wiązownie, na zadanie Przebudowa mostu na przepust            

w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta w Natolinie. 

13. Sprawy różne. 

 

  

   Wicestarosta 

Paweł Rupniewski 


