
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

13.04.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 74 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 73/16 z dnia 06.04.2016 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                        

w Radiówku.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                       

w Otwocku.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                       

w Józefowie.        

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu 

Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania                   

o środki, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia programu „Wyrównywania różnic 

między regionami III”. 

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie               

w Otwocku za 2015 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2016  r. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  „Trybu  i  szczegółowych  kryteriów  

oceny  wniosków  o  realizację zadania  publicznego  w  ramach  inicjatywy  lokalnej”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację 

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

i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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.  

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                      

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok”. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 03.02.2016 r., Nr MBC-070-05-2016 Biblioteki Publicznej 

m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w sprawie nawiązania 

partnerskiej współpracy przy rozwoju Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej (MBC).  



14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,                                

ul. Pułaskiego 7. 

15. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Kołbiel w przedmiocie: 

- udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu ze środków 

budżetu Gminy Kołbiel na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji 

uzgodnionego odcinka drogi powiatowej 2743W (Celestynów) – Człekówka – Kąty – 

Antoninek w miejscowościach Człekówka i Chrosna, polegającej na wykonaniu nakładki 

z masy bitumicznej, 

-  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu ze środków 

budżetu Gminy Kołbiel na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji 

uzgodnionego odcinka drogi powiatowej 2737W Anielinek – Sępochów – Rudno                       

w miejscowości Sępochów, polegającej na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej. 

16. Przedstawienie prośby Pani M.K. zam. w Otwocku w sprawie wyrażenia zgody na 

przejazd i przejście przez działkę o nr ew. 25/4 będącej własnością Powiatu.  

17. Przedstawienie pism Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej  Otwocku w sprawie  

współorganizacji  III Marszu Nadziei w Otwocku dn. 23.04.2016 r.  

18. Omówienie wniosków komisji Rady Powiatu.  

19. Sprawy różne. 

  
 
 Przewodniczący Zarządu  
 
     Mirosław Pszonka  


