
  

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

09.12.2015 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 55 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 54/15 z dnia 02.12.2015 r. 

3. Przedstawienie Zarządowi Powiatu przez Prezes PCZ Sp. z o.o. Henrykę Romanow 

aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz działań podjętych przez Prezes od chwili 

powołania.   

4. Przedstawienie Zarządowi Powiatu wniosków Komisji Budżetowej do projektu budżetu 

powiatu na rok 2016.  

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu 

Otwockiego; kontynuacja tematu z posiedzenia dn. 02.12.2015 r., prot. nr 54/15.  

6. Omówienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego                                

w Otwocku; kontynuacja tematu z posiedzenia dn. 02.12.2015 r., prot. nr 54/15. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 30.11.2015 r. Pań J.S i A.T. w sprawie ustanowienia dla 

każdoczesnego właściciela działki ew. 4/3 o pow. 2122 m2 odpłatnej służebności 

gruntowej na nieruchomości położonej  w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej 22 stanowiącej 

dz. ew. nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84. 

8. Przedstawienie do akceptacji aneksu do nr 1 do umowy z Gminą Wiązowna o udzieleniu 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanego projektu chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 2712W – ul. Doliny Świdra w m. Wola Karczewska.   

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy 

ul. Filipowicza 9. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania                     

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego  na obszarze Powiatu Otwockiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym 

prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Otwockim w roku 2016. 



13. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

14. Sprawy różne.       

         
Przewodniczący Zarządu 
    
    Mirosław Pszonka   


