
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

07.10.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 46 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 44/15 z dnia 29.09.2015 r., 

- Nr 45/15 z dnia 30.09.2015 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. 

nr 2260/2 o pow. 11,0219 ha z obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 68/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy                                        

ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 101                                      

o pow. 0,6638 ha i nr 102/2 o pow. 1,0655 ha z obr. 5. 

5. Przedstawienie wniosku z dnia 28.07.2015 r. Pana J.K. zam. w Otwocku o unieważnienie 

przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku oznaczonej jako działka ew. 

nr 13/13  obr. 5 oraz o zwrot wadium.      

6. Przedstawienie projektu decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie oddania w trwały 

zarząd na czas nieoznaczony placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci               

w Otwocku zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Otwockiego, 

położoną w Otwocku przy ul. Myśliwskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 

ew. nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00043718/5. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 21.09.2015 r., Nr ZG.750.35.2015 Nadleśnictwa Celestynów 

w sprawie zwiększenia stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa 

Celestynów do wysokości 14,00 zł/ha za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa w 2016 roku.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 28.08.2015 r., Nr ZLN.750.25.2015 Nadleśnictwa Mińsk                 

w sprawie zwiększenia stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Mińsk do 

wysokości 14,50 zł/ha na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa      

w 2016 roku. 



9. Przedstawienie pisma z dnia 25.09.2015 r., Nr WI.7011.17.2015.TD Gminy Wiązowna               

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg 

gminnych: 

- ul. Trakt Napoleoński – na odcinku od granicy administracyjnej gminy do ul. 

Jeździeckiej, 

- ul. Kościelna – na odcinku od ul. Napoleońskiej do ul. Wawrzynieckiej, 

- ul. Polna – na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Brzozowej, 

- ul. Brzozowa – na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Polnej, 

- ul. Wypoczynkowa – na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Armii Krajowej.  

10.  Przedstawienie pisma z dnia 19.09.2015 r., Nr 2015/09/01130 firmy MOSTY 

KATOWICE w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pod 

nazwą: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – 

początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 25.09.2015 r., Nr SKT.I.0716.20.2015 Wydziału 

Komunikacji i Transportu w sprawie usunięcia i przechowywania obiektów pływających; 

odp. na wyciąg Nr 113 z prot. Nr 43/15 z dn. 23.09.2015 r.   

12. Przedstawienie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim 

za rok szkolny 2014/2015”. 

13. Przedstawienie uchwały Nr Wa.301.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej 

przez Zarząd Powiatu w Otwocku informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego za pierwsze półrocze 2015 roku.  

14. Sprawy różne.       

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał do pkt 10 - Docelowa organizacja ruchu – etap II do wglądu w Biurze Zarządu.   


