
 

 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

14.06.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 84 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 83/16 z dnia 08.06.2016 r. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 02.06.2016 r., Nr DZD/2768/ZP/MK/16 Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych Tadeusza Marka Płaczka w sprawie propozycji zmian wydatków 

majątkowych; (sprawa dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

przebudowę na rondo skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2713W – ul. Św. Kazimierza           

w Celestynowie  z drogą wojewódzką Nr 797 – ul. Regucką); ciąg dalszy tematu                       

z posiedzenia dn. 08.06.2016 r., prot. Nr 83/16.   

4. 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. 

5. Opracowanie projektu 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. Opracowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028 z późn. zm. 

7. Wyrażenie zgody na złożenie formularza zgłoszeniowego w ramach programu 

Rewitalizacja boisk i sal gimnastycznych. 

8. Wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2016/2017 klasy I w Szkole 

Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym jako niepełnosprawność 

wiodąca w sprzężeniu ze słabosłyszeniem. 

9. Przedstawienie do akceptacji umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.: „Pomoc 

finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W (Glinianka-Rzakta) 

– wykonanie nakładki asfaltowej”.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 30.05.2016 r. Państwa S.,M. i B.A. zam. w Józefowie                   

w sprawie wykupu lokalu Nr 3 usytuowanego w Józefowie przy ul. Głównej 10B. 



11. Przedstawienie pisma z dnia 09.06.2016 r., Nr S.WF.3251.91.2016 Skarbnika Wiesława 

Miłkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na miesięczne procentowe rozbijanie kosztów 

obsługi prawnej powiatu przez Kancelarię Adwokacką Marcin Kwas. 

12. Przedstawienie Zarządowi opinii prawnej w przedmiocie poufności danych dotyczących 

zawartego przez PCZ sp. z o.o. kontraktu z NFZ oraz zlecanych przez Spółkę badań 

tomografii komputerowej; odp. na wyciąg Nr 295 z projektu prot. Nr 83/16 z dnia 

08.06.2016 r.  

13. Sprawy różne. 

  
 
 
 
 
            Wicestarosta  
 

        Paweł Rupniewski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument do pkt 3 - Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Świętego Kazimierza, Reguckiej 
i Rękasa  w Celestynowie do wglądu w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw 
Społecznych.    


