
 

 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

13.09.2016 r. o godz. 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 97 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 95/16 z dnia 07.09.2016 r., 

- Nr 96/16 z dnia 09.09.2016 r.  

3. 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego placówki 

opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 02.08.2016 r., Nr WS.7226.5.2016.MB Wójta Gminy 

Wiązowa Janusza Budnego w sprawie nawiązania współpracy w zakresie optymalizacji 

świadczeń usług związanych z obsługą przez Wydział Komunikacji i Transportu 

mieszkańców gminy Wiązowna oraz firm leasingowych mających siedzibę na terenie 

gminy Wiązowna.       

6. Przedstawienie pisma z dnia 31.08.2016 r., Nr WIN.7011.6.2016.10AW Prezydenta 

Miasta Otwocka w sprawie akceptacji aneksów w przedmiocie: 

- aneks nr 1 do umowy Nr WIN 9/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-

rowerowego w ul. Kraszewskiego (na odc. od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV 

rejonu Otwock-Fromczyn) – I Etap, 

- aneks nr 1 do umowy Nr WIN 10/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego                                          

w ul. Narutowicza – Etap II, 

-  aneks nr 1 do umowy Nr WIN 11/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-

rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Reymonta.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 05.09.2016 r., Nr WI.7011.7.2016.TD Wójta Gminy 

Wiązowna Janusza Budnego w sprawie  akceptacji aneksu Nr 2 do umowy Nr 

CRU/179/2016 z dnia 27.04.2016 r. w przedmiocie pomocy rzeczowej dla powiatu na 

modernizację drogi  powiatowej nr 2713W w m. Wola Ducka/Wola Karczewska. 



8. Przedstawienie pisma z dnia 02.09.2016 r., Nr WI.7011.12.2016.TD Wójta Gminy 

Wiązowna Janusza Budnego w sprawie  akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU 

153/2016 z dnia 06.04.2016 r. w przedmiocie pomocy rzeczowej dla powiatu na 

modernizację drogi  powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 06.09.2016 r., Nr WI.7011.7.2016.TD Wójta Gminy 

Wiązowna Janusza Budnego w sprawie  akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU 

180/2016 z dnia 27.04.2016 r. w przedmiocie pomocy rzeczowej dla powiatu na 

modernizację drogi  powiatowej nr 2701W we wsi Majdan, Izabela, Michałówek, 

Duchnów.  

10. Sprawy różne. 

  
 
 

 Przewodniczący Zarządu  
      
     Mirosław Pszonka  


