
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

21.10.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 48 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 47/15 z dnia 14.10.2015 r.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Przedstawienie propozycji podziału kosztów obsługi prawnej wynikającej z umowy nr 

226/CRU/ORIS/2015 z Kancelarią KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci                        

i Radcowie Prawni Spółka Partnerska zs. w Rzeszowie. 

6. Przedstawienie pism Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.: 

- z dnia 12.10.2015 r., Nr 12849/FD/2015 w sprawie umorzenia odsetek naliczonych                 

z tytułu nieuregulowanych należności wynikających z realizacji umowy dzierżawy nr 

21/GN/2013 z dn. 31.01.2013 r., 

- z dnia 12.10.2015 r., Nr 12850/FD/2015  informujące o braku możliwości uregulowania 

zaległości w kwocie 1.446.503,84 zł. z tytułu umowy nr 21/GN/2013 z dn. 31.01.2013 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Programu współpracy 

Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. 

8. Przedstawienie wniosku o udział Powiatu Otwockiego w konkursie „Stolica Kultury 

Mazowsza”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób                  

w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)”.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 22.09.2015 r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej                    

w Człekówce, Rady Sołeckiej wsi Człekówka, Rady Sołeckiej wsi Chrosna w sprawie 

zaplanowania w budżecie powiatu na rok 2016 środków finansowych na realizację 

kolejnego etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Człekówce.  



11. Przedstawienie pisma z dnia 12.10.2015 r. Pana T.G. zam. w Józefowie w sprawie  

wsparcia finansowego wyjazdu uczniów na Olimpiadę Kreatywności Destination 

Imagnation w Pekinie.   

12. Przedstawienie pisma z dnia 12.10.2015 r. Komendy Hufca ZHP Otwock w sprawie   

wsparcia 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wysokości 10.000,00 zł.  

13. Sprawy różne.        

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka       


