
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

17.03.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 70 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 69/16 z dnia 09.03.2016 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Karczew. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka                      

w Otwocku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

w Otwocku w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków                  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 75/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 miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. 

7. Wyrażenie zgody na przyznanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej za rok 

2016 z tytułu użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 5871/36704 części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                       

w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 

32/5 i nr 32/9 z obr. 31, przypadającego Państwu S. M. S. A. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 07.03.2016 r. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 w Otwocku Pawła Uścinowicza w sprawie wsparcia finansowego 

wyjazdu w Alpy młodzieży z sekcji wysokogórskiej działającej w Ośrodku.  

9. Podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji w sprawie wystąpienia do Urzędu 

Marszałkowskiego z wnioskiem o organizację w Powiecie Otwockim Dożynek 

Wojewódzkich.       

10.  Przedstawienie do akceptacji porozumienia w sprawie przejęcia w utrzymanie 

infrastruktury wybudowanej w związku z realizacją projektu „Prace na linii kolejowej Nr 

7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin 

– Lublin”, które zawarte byłoby pomiędzy Powiatem Otwockim, PKP Polskie Linie 

Kolejowe SA, Gminą Otwock.   



11. Przedstawienie pisma z dnia 01.03.2016 r., Nr RF.3021.3.2016 Wójt Gminy Osieck                       

w sprawie przesunięcia części środków tj. 100.000,00 zł przeznaczonych w budżecie 

Powiatu na wskazane zadanie drogowe w Gminie Osieck. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 24.02.2016 r. Pana J.K. zam. w Otwocku w sprawie zwrotu 

wadium w wysokości 14.500,00 zł, które zostało wpłacone przy licytacji działki nr 13/13 

obr. 5 przy ul. Mickiewicza w Otwocku.   

13. Omówienie wniosków komisji Rady Powiatu.           

14. Sprawy różne.       

  
 

Przewodniczący Zarządu  
 
    Mirosław Pszonka   


