
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

20.04.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 75 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 74/16 z dnia 13.04.2016 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

dla Powiatu Otwockiego za 2015 rok. 

4. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 

rok 2015.  

5. 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 04.04.2016 r., Nr KP/786/2016 Przewodniczącej Okręgowej 

Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Elżbiety Madajczyk                    

w sprawie ufundowania nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej 

na terenie powiatu.  

8. Przedstawienie do akceptacji umowy z Kancelarią Synoradzki, Bantkowska i Partnerzy 

Adwokaci i Radcowie Prawni w przedmiocie usługi pomocy prawnej oraz reprezentacji        

w postępowaniach dotyczących naliczenia Powiatowi Otwockiemu kar za nieterminowe 

wydawanie decyzji administracyjnych.      

9. 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.  

10. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w sprawie pomocy rzeczowej 

polegającej na zakupie mieszanek mineralno-asfaltowych i przekazaniu ich na realizację 

zadania: „Przebudowa ronda im. ks. Jana Raczkowskiego”.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 11.04.2016 r. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie                      

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego wyjazdu uczniów na Olimpiadę 

Kreatywności Destination Imagination (DI) Oczyma Wyobraźni w Knoxville (TN-USA).  

12. Sprawy różne. 

  
 
 Przewodniczący Zarządu  
 
     Mirosław Pszonka   


