
 

 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

02.11.2016 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 107 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 106/16 z dnia 27.10.2016 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. Zapoznanie z projektem uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu                   

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz z udziałem 

wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 0,0182 ha                  

z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

w Otwocku w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2017 rok. 

7. Rozpatrzenie wniosku dot.: 

- przyjęcia unieważnienia umowy nr 349/ORU/2016/KP z dnia 22 września 2016 r. 

podpisanej ze Stowarzyszeniem Kultury Mazowsza na realizację zadania publicznego               

w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego             

pt. „XIV Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”, 

- wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współorganizacji  wydarzenia pt. „XIV 

Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 29.10.2016 r., Nr 14592/Z/2016 Prezes PCZ Sp. z o.o. 

Henryki Romanow w sprawie dofinansowania przez powiat wkładu własnego Spółki                 

w wysokości 19.494,00 zł do projektu „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności 

do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 

2013-2016”.   



9. Przedstawienie pisma z dnia 25.10.2016 r., Nr GN.7011.12.2004.IR Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Moniki Pokrywczyńskiej w sprawie remontu poszycia 

dachowego oraz rynien w budynku szkoły w Kołbieli przy ul. Parkowej 10.   

10. Przedstawienie pisma z dnia 17.10.2016 r., Nr 506/S17cz3/2D4B/RK/2016 firmy 

BUDIMEX SA w sprawie  wydania opinii dla zadania: Zaprojektowanie i budowa drogi 

ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez 

wezła) – Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec 

obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km. 27+900 do ok. 40+915 dług. 

ok. 13,015 km.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.10.2016 r., Nr ZS.414.1/16/17 p.o. Dyrektora  Zespołu 

Szkół Nr 2  w Otwocku Moniki Chudek o wyrażenie zgody na wprowadzenie od dnia              

1 września 2017 r. innowacji pedagogicznych w zawodach:  

- technik elektryk – klasa komputerowy projektant,  

- mechanik pojazdów samochodowych – klasa motocykle i quady,  

- oraz kontynuacji w zawodzie w zawodzie technik logistyk klasa strażacko-ratownicza.  

12. Przedstawienie zestawienia nt. liczby klas, uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, 

egzaminów maturalnych;  odp. na wyciąg Nr 361 z projektu prot. Nr 103/16 w dniu                  

12.10 2016 r. 

13. Sprawy różne. 

  
 
 

 Przewodniczący Zarządu  
       
     Mirosław Pszonka  


