
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

17.02.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 66 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 65/16 z dnia 10.02.2016 r. 

3. 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.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 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.   

7. Przedstawienie Zarządowi Powiatu informacji o zakończonym w Sądzie Apelacyjnym 

procesie z powództwa Eurovia w sprawie zadania: Przebudowa ciągu drogowego ul. 

Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. 

Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I. 

8. Przedstawienie Zarządowi Powiatu pism Gminy Karczew: 

- z dnia 08.02.2016 r., Nr RGS.7210.1.2016.JS w sprawie zaliczenia działki nr ew. 47 

obręb 29 do istniejącej drogi gminnej Nr 270352W ul. Janusza Kusocińskiego                            

w Karczewie celem jej przedłużenia w kierunku ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich, 

- z dnia 08.02.2016 r., Nr RGS.7210.2.2016.JS w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej 

(dz. nr ew. 82 obręb 13) we wsi Sobiekursk do kategorii drogi gminnej. 

9. Przedstawienie stanowiska Wydziału Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

w kwestii przejścia z możliwości kupna na dzierżawę kserokopiarek na potrzeby 

Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; odp. na wyciąg Nr 179              

z prot. Nr 56/15 z dn. 16.12.2015 r.    

10. Sprawy różne.       

 Przewodniczący Zarządu 
     Mirosław Pszonka   


