
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

20.01.2016 r. o godz. 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 62 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 61/16 z dnia 13.01.2016 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy 

ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 102/1 o pow. 

0,0347 ha z obr. 5. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 wraz 

z przypadającym udziałem w prawie użytkowania wieczystego Powiatu Otwockiego 

wynoszącym 1852/36704 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonej                           

w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 32/5 o pow. 0,1569 ha i nr 32/9 o pow. 0,0160 ha              

z obr. 31. 

5. Przedstawienie stanowiska Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia               

2016 r. w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej Województwa 

Mazowieckiego oraz braku akceptacji społecznej dla zmian obecnie obowiązującego 

podziału terytorialnego. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Pani B.O. na działanie Starosty 

Otwockiego. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                

z dnia  22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                    

z późn. zm.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu 

Dziecka w Podbieli. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 

Środowiskowego Domu Samopomocy  w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na 

terenie Powiatu Otwockiego. 

13. Przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na 

prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w 2016 r. 

14. Przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na 

prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w 2016 r. 

15. Przedstawienie i zatwierdzenie projektu wykazów i harmonogramów (kalendarzy) 

wydarzeń na 2016 rok: kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 12.01.2016 r., Nr SOSW.KG.222.1.2016 Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku  Elizy Trzcińskiej-

Przybysz w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 50 m2 gruntu stanowiącego 

część działki położonej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka 55/3 z obr.3 (KW 32234) pozostającej w trwałym zarządzie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr l im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

na działalność handlowo-usługową nowemu najemcy.  

17. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie od 1 września 2016 r. 

innowacji pedagogicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie                         

w Otwocku i Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego  w Otwocku.   

18. Przedstawienie odpowiedzi na wyciąg Nr 177 z prot. Nr 55/15 z posiedzenia dn. 

09.12.2015 r.; dot. pisma mieszkańca powiatu z prośbą o spowodowanie utworzenia na ul. 

Przewoskiej w Otwocku miejsca wyłączonego z ruchu. 

19. Przedstawienie odpowiedzi na wyciąg Nr 190 z prot. Nr 61/16 z posiedzenia dn. 

13.01.2016 r.; dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.  

20. Sprawy różne.       

 

 
   
  Przewodniczący Zarządu 
                 
               Mirosław Pszonka   


