
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

14.10.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 47 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 46/15 z dnia 07.10.2015 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 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na wynajem na okres do 3 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 23 o pow. 24,68 m2 usytuowanego                         

w budynku położonym  w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Rodzinnego 

Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka 

w Podbieli.  

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu              

w Otwocku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych  w Otwocku do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach 

ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,                                     

a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3                                           

do reprezentowania interesów Powiatu Otwockiego we wszystkich sprawach dotyczących 



realizacji projektu „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

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

za rok szkolny 2014/2015”. 

13. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 2 do umowy Nr 58/CRU/2015 (158/2018)                          

z Gminą Józefów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi poprzez realizację 

zadania: „Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla 

pieszych Leśna/3 Maja”.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 22.09.2015 r. Pani B.P. zam. w Józefowie w sprawie 

wyrażenia zgody na bezumowne korzystanie z gruntu o pow. 23 m2 pod garażem 

usytuowanym na nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7, 

oznaczonej jako dz. ew. nr 101 w obr. 5.    

15. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

16. Sprawy różne.       

 

 

        Przewodniczący Zarządu  
 
                Mirosław Pszonka  
 
  


