
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

06.04.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 73 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 72/16 z dnia 30.03.2016 r.  

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

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 

o pow. 1,9278 ha z obr.165 w Otwocku.  

4. 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; ciąg dalszy tematu z dn. 17.03.2016 r., prot. nr 

70/16. 

5. Rozliczenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego  

pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach mistrzostw powiatu szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015”, 

realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Otwocku.  

6. Rozpatrzenie wniosku o wsparcie organizacyjne i podjęcie współpracy związanej                        

z organizacją rajdu rowerowego „ Śladami kolejki wąskotorowej”. 

7. Przedstawienie do akceptacji umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej na zadanie  pn.: 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2709W we wsi Glinianka (budowa chodnika) – 

pomoc finansowa”, 

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci przekazania wybudowanego 

odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2711W – ul. Wrzosowa w Gliniance na 

odcinku ok. 172 mb., 

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci zakupu masy bitumicznej na 

realizację zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin – pomoc 

rzeczowa”, 

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci zakupu materiałów drogowych na 

modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec w następującym 

asortymencie: kruszywo łamane 0/31,5mm., 

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci wykonanej dokumentacji 

projektowej dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 2702W – ul. Asfaltowa                  

w miejscowości Zakręt poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa 



drogowego usytuowanego na działce ew. nr 381 w obrębie geodezyjnym nr 26 – Zakręt na 

odcinku od drogi krajowej nr 2 do granicy Gminy Wiązowna.   

8. Sprawy różne. 

  
 
Przewodniczący Zarządu 
 
     Mirosław Pszonka  


