
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

20.11.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 52 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 51/15 z dnia 12.11.2015 r.  

3. 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. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego                

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok. 

5. Przedstawienie Zarządowi Powiatu do akceptacji aneksów Nr 1 do umowy z Miastem 

Otwock: 

- Nr WIN 23 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Otwockiemu w przedmiocie wykonania projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 

Wawerskiej i Szkolnej, 

- Nr WIN 27 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Otwockiemu w przedmiocie wykonania projektu ronda na skrzyżowaniu ul. 

Samorządowej i ul. Reymonta. 

6. Przedstawienie Zarządowi Powiatu opinii prawnej z dnia 13.11.2015 r. w sprawie 

podpisania aneksu do porozumienia Nr 10/2014 z dnia 29.04.2015 r. z Gminą Karczew na 

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

w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów 

użytkowych dróg gminnych”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia Nr 51/15 z dnia 

12.11.2015 r.  

7. Rozpatrzenie wniosku o promocję Powiatu Otwockiego podczas XIII Zimowych Biegów 

Górskich; Falenica 2016. 

8. Przedstawienie do zaopiniowania pisma z dnia 13.11.2015 r. Biura Usług Inżynierskich 

Bartłomiej  Małetka w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

„Rozbudowy ul. Reymonta w Otwocku na odcinku od ul. Samorządowej do ul. 

Żeromskiego”. 

9. Przedstawienie do akceptacji: 



-  umowy z Gminą Wiązowna za zadanie: „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na 

modernizację drogi powiatowej Nr 2705W we wsi Kąck poprzez zakup kruszywa 

dolomitowego”,  

- aneksu Nr 2 do umowy Nr CRU/141/2015, 99/CRU/2015 z Gminą Wiązowna na 

zadanie: „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania 

inwestycyjnego w postaci zakupu materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację 

drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek”.   

10. Sprawy różne.       

   
Przewodniczący Zarządu 
 
     Mirosław Pszonka    


