
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

08.01.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 60 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 59/15 z dnia 29.12.2015 r. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 05.01.2016 r., Nr WIPF.041.19.1.2016AS Gminy Karczew  

w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 270313  na 

odcinku od km 0+200 do km 0+786 we wsi Glinki, Gmina Karczew”. 

4. Przedstawienie pism z dnia 04.01.2016 r. Drogowego Biura Projektowego Michał 

Nurkiewicz w sprawie zaopiniowania projektu zadania:   

-„Budowa drogi gminnej 270820W w Boryszewie”, 

- „Budowa drogi publicznej – ul. Wypoczynkowa w Lipowie i Porębach”. 

5. Przedstawienie do akceptacji porozumień z Gminą Wiązowna w sprawie: 

- ustalenia zasad wspólnej realizacji zadań gminnych, polegających na przebudowie dróg 

gminnych 270830W Malcanów-Dziechciniec ul. Podleśna, 270831W – ul. Żwirowa, 

270831W – ul. Jeździecka; 

- ustalenia zasad wspólnej realizacji zadania gminnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 

Lipowo-Kopki-Dziechciniec” ul. Trakt Napoleoński.  

6. Przedstawienie do akceptacji Aneksów Nr 2 do umów z Miastem Otwock: 

- Nr WIN 28 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Otwockiemu w przedmiocie wykonania projektu i budowy ścieżki rowerowej 

oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do 

granicy Miasta Otwocka w Świerku); 

-   Nr WIN 61 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Otwockiemu w przedmiocie kontynuacji ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego na 

odcinku od ul. Samorządowej do ulicy Kościuszki oraz w ulicy Filipowicza na odcinku od 

ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki.   

7. Przedstawienie informacji o możliwości przystąpienia do ruchu popierającego kampanię 

„Wi ęcej niż energia”.  

8. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na podpisanie przez Dyrektora Oświaty 

Powiatowej porozumienia z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie zakupu 

świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w roku 2016. 



9. Przedstawienie Sprawozdania Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2015 r.                                

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 

10. Sprawy różne.       

 
 Przewodniczący Zarządu 
 

          Mirosław Pszonka  


