
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

12.11.2015 r. o godz. 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 51 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 50/15 z dnia 04.11.2015 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy  obiektów, 

pomieszczeń   w nieruchomościach  stanowiących własność Powiatu Otwockiego                        

i będących  w posiadaniu zależnym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na 

czas oznaczony do lat 3; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 04.11.2015 r., Nr 50/15. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 

3 lat części nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej                     

w posiadaniu zależnym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy firmy „AGROS” Krzysztof Rosłaniec. 

7. 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. 

8. Wyrażenie zgody na przystąpienie do programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”            

w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie                          

i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. 

9. Podjęcie decyzji dotyczącej rozszerzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku,                        

ul. Moniuszki 41 o 5 uczestników.     

10. Przedstawienie pisma z dnia 02.11.2015 r., Nr WIPF-D14.7013.3.15AS Burmistrza 

Karczewa  w sprawie podpisania aneksu do porozumienia Nr 10/2014 z dnia 29.09.2014 r. 

na realizację zadania: „Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej 

w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów 

użytkowych dróg gminnych” w ramach którego zmienione zostaną zapisy § 2 określające 

termin przekazania pomocy finansowej gminie Karczew. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 29.10.2015 r., Nr WIN.7021.48.2015.MM.5 Prezydenta 

Miasta Otwocka w sprawie podpisania: 

- aneksu Nr 2 do umowy Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w przedmiocie budowy sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. 

Ambasadorską), 

- aneksu Nr 2 do umowy Nr 21 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w przedmiocie budowy sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej przy SP Nr 5). 

12. Sprawy różne.       

   
     Wicestarosta 
Paweł Rupniewski   


