
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

23.03.2016 r. o godz. 815 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 71 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 70/16 z dnia 17.03.2016 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację 

zadań publicznych w 2016 r. z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                           

i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                                 

i krajoznawstwa. 

4. 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”. 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok wraz z informacja o stanie mienia 

Powiatu Otwockiego. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie przedłożenia rocznych 

sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 

2015r. 

7. Przedstawienie projektu postanowienia Zarządu Powiatu uzgadniającego pozytywnie                

w całości projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

ograniczonego ulicami Ziarnistą, Westerplatte, 3-go Maja i Graniczną w Józefowie. 

8. Rozpatrzenie  pisma z dnia 01.03.2016 r. Pań A.T i J.S w sprawie propozycji notarialnego 

zawarcia ugody w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustanowienia na 

rzecz każdoczesnego właściciela działki ew. 4/3 o pow. 0,2122 ha z obr. 84 odpłatnej 

służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej 22 

(dawnej Ziemowita 7), stanowiącej dz. ew. nr 4/4 o pow. 0,5001 ha  z obr. 84. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 14.03.2016 r. Ordynator Oddziału Pediatrii PCZ Sp. z o.o. 

Małgorzaty Wielopolskiej w sprawie sytuacji na Oddziale Pediatrycznym Spółki.  

10. Rozpatrzenie pisma w sprawie wsparcia wydarzenia kulturalnego pn. „Otwock 

Wielokulturowy – koncert muzyki żydowskiej” organizowanego przez Fundacje Promocji 

Kultury „OtwArte”. 

11. Omówienie wniosków komisji Rady Powiatu.   

12. Sprawy różne. 

 Przewodniczący Zarządu  
     Mirosław Pszonka 


