
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

30.11.2016 r. o godz. 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 113 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 112/16 z dnia 23.11.2016 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. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVIII/16 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie poręczenia pożyczki                    

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2017 roku 

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

w Otwocku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej                  

i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania                   

i wykorzystywania. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Młota  na działanie 

Starosty Otwockiego. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 08.11.2016 r., Nr 15763/NAG/2016 Prezes Zarządu PCZ              

Sp. z o.o. Henryki Romanow w sprawie zakupu szafek dla 51 pracowników szpitala.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 26.10.2016 r., Nr WI.7011.6.2016.TD Gminy Wiązowna                

w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/147/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W 

Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. 



12. Przedstawienie pisma z dnia 26.10.2016 r., Nr WI.7011.6.2016.TD Gminy Wiązowna                

w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy Nr CRU/144/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W 

we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 31.10.2016 r., Nr WI.7013.18.2016.TM Gminy Wiązowna                

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/149/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci przekazania wybudowanego 

odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – na odcinku ok. 

500 mb. od ul. Jeździeckiej/Żwirowej w Malcanowie w kierunku Dziechcińca.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 02.11.2016 r., Nr WI.7011.42.2015.TM Gminy Wiązowna                

w sprawie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy nr CRU/131/2016  w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonanej 

dokumentacji projektowej dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 2702 – ul. 

Asfaltowa w m. Zakręt poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa 

drogowego usytuowanego na dz. ew. nr 381 obr. Zakręt.   

15. Przedstawienie pisma z dnia 12.11.2016 r. rolników wsi Glinki i Ostrówka w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w związku ze zniszczeniem niektórych gospodarstw 

rolnych wskutek nawałnicy i gradobicia. 

16. Przedstawienie wniosku o przeniesienie środków w wykazie wydarzeń kulturalnych na 

2016 r. w dziale 921, rozdział 92105. 

17. Przedstawienie wniosku o zmianę wydatków w wykazie wydarzeń turystycznych                        

i promocyjnych na 2016 r. w dziale 630, rozdział 63003. 

18. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia Kultury Mazowsza na realizację zadania publicznego  

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

pt. „Przedświąteczna Przystań Muzyki”. 

19. Przedstawienie wniosku o zmianę wydatków w wykazie wydarzeń promocyjnych na                

2016 r. w dziale 750, rozdział 75075. 

20. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

21. Sprawy różne. 

  

 

 Przewodniczący Zarządu  

     Mirosław Pszonka  


