
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

21.08.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 37 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Nr 36/15 z dnia 13.08.2015 r. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez 

Powiat Otwocki w 2015 roku. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu 

na czas nieokreślony z użytkownikiem lokalu w budynku posadowionym na działce ew. 

nr 102/1 w obr. 5 w Józefowie, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.  

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół  posiadających uprawnienia szkoły 

publicznej i niepublicznych placówek  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 

pobrania i wykorzystywania. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 13.08.2015 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCZ 

Sp. z o.o. Andrzeja Mazek w sprawie odwołania Pani Anny Sikory z funkcji Prezesa 

Zarządu PCZ Sp. z o.o., oraz jednocześnie powołania Pani Joanny Pawlak na stanowisko 

Prezesa Zarządu PCZ Sp. z o.o.  

10. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Józefów w sprawie udzielenia powiatowi 

pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.: „Projekt organizacji ruchu i wykonanie 

przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte”.   

11. Sprawy różne. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka      

   


