
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

12.04.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 134 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 133/17 z dnia 05.04.2017 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu                      

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2017 rok, z późn. zm. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu ratownictwa                        

i ochrony ludności. 

6. Wyrażenie zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy Wiązowna Nr 8/2015 z dnia 

13.01.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

obejmującej budowę sieci gazociągowej dla potrzeb zasilenia przewidywanego centrum 

handlowego w Góraszce oraz mieszkańców wsi Majdan i Izabela na terenie działek ew. nr 

5, 72, 76 obr. Izabela gm. Wiązowna. 

7. Przedstawienie do akceptacji wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDL, stanowiący działkę ew. nr 32/10 o pow. 164 m2 z obr. Góraszka gm. 

Wiązowna, ustalonego podczas rokowań z byłym właścicielem nieruchomości w dniu 

7.04.2017 r. 

8. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie możliwości zakupu udziału                               

w nieruchomości stanowiącej dz. ew. 37/2 z obr. 49 w Józefowie w trybie ustawy                      

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (dalej: ustawa zrid); odp. na wyciąg Nr 500 z projektu prot. Nr 133/17                    

z posiedzenia dn. 05.04.2017 r. 

9. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla powiatu w postaci wyremontowanego zjazdu i parkingu wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2705W – ul. Kościelna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie.   

10. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu. 

11. Sprawy różne.  

       Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka     


