
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

16.09.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 42 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 41/15 z dnia 09.09.2015 r. 

3. Przedstawienie przez dyrektora ZDP Tadeusza Marka Płaczka informacji o stanie 

realizacji zadań drogowych przyjętych w budżecie powiatu na rok 2015, a także prac 

wykonanych w ramach umów zawartych z samorządami. 

4. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 2 do umowy dzierżawy nr 21/GN/2013 zawartej    

w dniu 31 stycznia 2013 r. pomiędzy Powiatem Otwockim, a Powiatowym Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 

5. Przedstawienie wystąpienia z dnia 09.09.2015 r. Pana Jakuba Lipskiego w sprawie 

utworzenia Rodzinnego Domu Starości w Zespole pałacowo-parkowym w Kołbieli ul. 

Parkowa 10 wraz  z proponowanymi warunkami sprzedaży. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych w 2015 roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                      

i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa. 

8. Przedstawienie wniosku o wykonanie robót dodatkowych/zamiennych w stosunku do 

robót określonych w umowie nr 210/CRU/2015/AI z dnia 27.07.2015 r. na wykonanie 

adaptacji pomieszczeń na Kancelarię Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. 

Komunardów 10. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 25.08.2015 r. Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Jesteśmy” w Radiówki w sprawie wsparcia funkcjonujących na terenie 

powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

10. Przedstawienie odpowiedzi z dnia 10.09.2015 r., Nr 11421/Z/2015 Prezesa PCZ                    

Sp. z o.o. na zapytania z dnia 3 września 2015 r. na VIII sesji Rady Powiatu w Otwocku  

radnego Krzysztofa Szczegielniaka; odpowiedź na pismo Nr S.OS.II.0003.9.2015 z dn. 

04.09.2015 r. 

11. Sprawy różne. 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka      



    

  


