
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

04.11.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 50 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 49/15 z dnia 28.10.2015 r. 

3. Wstępne zapoznanie Zarządu przez Pana Tadeusza Płaczka Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych propozycji zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2016 w rozdziale 60014 

– drogi publiczne powiatowe.  

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. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji  zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Powiatu Otwockiego  w 2016 roku. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 30.10.2015 r., Nr SRP.0003.13.2015 Przewodniczącego 

Rady Dariusza Grajdy przekazujące zapytania radnego Krzysztofa Szczegielniaka 

zgłoszone podczas IX sesji Rady Powiatu odbytej 29 października 2015 r.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 21.10.2015 r., Nr 13449/Z/2015 Prezes Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Joanny Pawlak w sprawie organizacji 

gabinetów medycyny szkolnej. 

8. Przedstawienie pism Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. Joanny 

Pawlak: 

- z dnia 14.10.2015 r., Nr 12963/NAG/2015 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej 

na zawarcie umowy uruchomienia systemu parkingowego, 

- z dnia 12.10.2015 r., Nr 12872/NAG/2015 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej 

na zawarcie umowy dzierżawy na pomieszczenia magazynowe dla firmy „Naprzód”, 

powierzchni reklamowej płotu (od bramy do wiaty), pomieszczenia gospodarczego przy 

ul. Armii Krajowej 3, powierzchni dachu przy ul. Mickiewicza 8 przez firmę P4                    

Sp. z o.o., wynajem budynku stolarni pod powierzchnię magazynową.  

9. Przedstawienie  pisma z dnia 23.10.2015 r., Nr WI.7011.17.2015. TD  Gminy Wiązowna 

w sprawie ponownego zaopiniowania zaliczenia ul. Wypoczynkowej na odcinku ul. Armii 

Krajowej do ul. Armii Krajowej do kategorii dróg gminnych; temat omawiany na 

posiedzeniu dn. 07.10.2015 r., Nr  46/15. 



10. Wstępne omówienie przez Skarbnika projektu budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów 

i wydatków oraz zadań i zakupów inwestycyjnych.  

11. Sprawy różne.       

   
         

Przewodniczący Zarządu 
   

     Mirosław Pszonka  


