
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

28.10.2015 r. o godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 49 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 48/15 z dnia 21.10.2015 r.  

3. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. 

Stanisława Staszica w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

Nr 2 w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”                  

w Józefowie, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności  Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21                  

w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności  Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. 

Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Otwocku. 



4. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr 28 z dnia 29.04.2015 r. z Miastem 

Otwock o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi na realizację zadania: Wykonanie 

projektu i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na odcinku od 

przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) oraz 

jednorazowej pielęgnacji drzew w ww. pasie drogowym. 

5. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr 25 z dnia 29.04.2015 r. z Miastem 

Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi w przedmiocie wykonania 

projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego.  

6. Przedstawienie do akceptacji projektu umowy o partnerstwie z Gminą Celestynów                      

w sprawie realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 

2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap IV: Przebudowa dróg 

powiatowych nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel. gm. Celestynów).   

7. Przedstawienie pisma z dnia 15.09.2015 r. p. J.S. i A.T. w sprawie ustanowienia odpłatnej 

służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, 

stanowiącej dz. ew. nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84 będącej własnością Powiatu 

Otwockiego w celu eksploatacji istniejącego na nieruchomości przyłącza kanalizacyjnego.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 22.10.2015 r., Nr GW-7.043.1.2015.BR Departamentu 

Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                       

w sprawie korekty budżetu projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

(projekt ASI).  

9. Przedstawienie oferty Fundacji Andriollego na zadanie publiczne w 2015 roku w zakresie 

kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Warsztaty 

Świdermajer”. 

10. Przedstawienie wniosku do udziału w projekcie pn.: „Stolica Kultury Mazowsza”.  

11. Przedstawienie propozycji planu drogowo-mostowych zadań i zakupów inwestycyjnych 

na rok 2016. 

12. Sprawy różne.       

 

 

        Przewodniczący Zarządu 
 

    Mirosław Pszonka   
  


