
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

23.09.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 43 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 42/15 z dnia 16.09.2015 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w 2015/2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.   

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                      

i przechowywanie obiektów pływających w roku 2016. 

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

czas nieokreślony z dotychczasowym użytkownikiem lokalu mieszkalnego o pow. 36 m2 

w budynku usytuowanym na działce ew. nr 73/7 w obr. 8 w Otwocku, stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego. 

6. Przedstawienie projektu decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie wygaszenia 

prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w stosunku do zabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej                       

w ewidencji gruntów jako działki nr 2/1 o pow. 0,0536 ha, nr 4/4 o pow. 2,0123 ha i nr 

8/1  o pow. 0,0016ha z obr. 118, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00037303/8 i oddania w trwały na czas 

nieoznaczony ww. jednostce zabudowaną  nieruchomość gruntową stanowiącą własność 

Powiatu Otwockiego, położoną w Otwocku, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 

nr 4/7  o pow. 1,0823 ha i nr 8/1 o pow. 0,0016 ha z obr. 118, dla której Sąd Rejonowy                     

w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

WA1O/00037303/8. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 09.09.2015 r. Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Otwocku w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 

2016 kwoty 6.000,00 zł jako dofinansowania organizacji powiatowych zawodów 

sportowo-pożarniczych.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 07.09.2015 r. NSZZ Solidarność Mazowsze Oddział                      

w Otwocku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na ufundowanie nagród dla 

uczniów biorących udział w konkursach z okazji 35 rocznicy NSZZ Solidarność. 

9. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/238/2015 z dnia 

08.07.2015 r. przedłożonego przez Gminę Wiązowna w sprawie udzielenia powiatowi 



pomocy rzeczowej  w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – na odcinku od działki ew. nr 84/2                 

w m. Dziechciniec do działki ew. nr 125 w m. Malcanów (ul. Kotliny) – o dł. wynoszącej 

ok. 3.125,0 m oraz na odcinku drogi od działki 36/2 w m. Lipowo od działki ew. nr 413  

w m. Glinianka (Ośrodek Zdrowia) – o dł. ok. 2.280,0 m.  

10. Przedstawienie wystąpienia z dnia 16.09.2015 r.  Pana Jakuba Lipskiego w sprawie 

utworzenia Rodzinnego Domu Starości w Kołbieli przy ul. Parkowej 1; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 16.09.2015 r., prot. Nr 42/15. 

11. Przedstawienie odpowiedzi z dnia 16.09.2015 r., Nr 11707/FD/2015 Pani Joanny Pawlak 

Prezes PCZ Sp. z o.o. na zapytania radnego Pana Grzegorza Michalczyka zgłoszone 

podczas VIII sesji Rady Powiatu. 

12. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

13. Sprawy różne. 

    

    Wicestarosta 

Paweł Rupniewski  


