
 

 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

28.09.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13, sala 121. 

 

Porządek Nr 100 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 99/16 z dnia 21.09.2016 r. 

3. Omówienie współpracy organów: Zarząd Powiatu, Zgromadzenie Wspólników PCZ               

Sp. z o.o., Zarząd PCZ Sp. z o. o., Rada Nadzorcza PCZ Sp. z o.o., w zakresie 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla  

Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.” 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części zobowiązania oraz na 

rozłożenie na raty pozostałej części należności z tytułu ustanowienia służebności 

gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gruntową 

stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Otwocku, oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka ew. nr 33/3 o pow. 0,0808 ha z obr 33.  

7. Przedstawienie informacji nt. szacunkowych kosztów obsługi placówek oświatowych. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowo – księgowej  i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym  jest Powiat Otwocki. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej                       

w Otwocku.  

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu na 

czas nieokreślony z użytkownikami lokali w budynku posadowionym na działce ew. nr 

8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00039027/3. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 14.09.2016 r., Nr OŚ.7011.1.2016.PK Gminy Wiązowna              

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Leśnej                 

w Wiązownie wraz z odcinkiem tej drogi bez nazwy w Emowie – na odcinku od ul. 

Lubelskiej w Wiązownie do drogi krajowej nr 17 w Emowie. 



12. Przedstawienie pisma z dnia 06.09.2016 r., Nr B/POW-C/AR/516/16 firmy WARBUD               

w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica 

Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, Zadanie „C” od węzła 

Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) długości ok. 7,5 km.” 

Kontrakt Nr 137/2015. 

13. Przedstawienie propozycji organizacji wydarzenia „SACROSONG – 2017” w Powiecie 

Otwockim.   

14. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

15. Sprawy różne. 

  
 

Przewodniczący Zarządu 
     
    Mirosław Pszonka    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt budowalny do pkt 12 w wersji papierowej do wglądu w Wydziale Organizacyjnym                 
i Spraw Społecznych. 

  
 


