
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

02.03.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 68 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 67/16 z dnia 24.02.2016 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 ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej                

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomiczno 

– Gastronomicznych  im. Stanisława Staszica  w Otwocku przy ul. Konopnickiej  3. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 35/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, 

położonych w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 6/20                   

o pow. 0,0843 ha z obr. 135 i nr 6/23 o pow. 2,9235 ha z obr. 135, na rzecz PGE 

Dystrybucja SA. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 74/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku         

z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka    

ew. nr 2260/2 o pow. 11,0219 ha z obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2016 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                   

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresów: kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa. 

9. Zatwierdzenie „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 10.02.2016 r., Nr WO.4424.22.2016 Burmistrza Karczewa  

w sprawie możliwości współfinansowania przez Powiat Otwocki Zespołu Szkół                       

w Karczewie.   



11. Przedstawienie do akceptacji umów z Gminą Celestynów na zadania: 

- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 

2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel - Stara Wieś - IV etap”.  

- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy chodnika                              

w miejscowości Jatne - Dyzin”, 

- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy chodnika                            

w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś”, 

- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na 

realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie 

w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. 

Kolejową w postaci przekazania materiałów do wykorzystania przedmiotu zadania.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 25.02.2016 r. Państwa B. i S. A. w sprawie wykupu lokalu 

Nr 3 położonego w Józefowie przy ul. Głównej.   

13. Sprawy różne.       

  
 
 

Przewodniczący Zarządu  
 
    Mirosław Pszonka  


