
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

04.05.2017 r. o godz. 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 138 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 137/17 z dnia 25.04.2017 r.  

3. Opracowanie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania                     

w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2759W ul. Narutowicza na odcinku                                         

od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa, oraz drogą powiatową Nr 2763W ul. Majowa na 

odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu  na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Monice Hannie Chudek stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,                              

ul. Pułaskiego 7. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych w 2017 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

7. Przyjęcie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka na realizację zadania publicznego                 

w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt.: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer – VI 

Festiwal Świdermajer”. 

8. Przedstawienie do akceptacji umowy z Panem Tomaszem Brzezińskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST                        

w przedmiocie wykonania modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku 

dzierżawionym przez PCZ Sp. z o.o. (bez oddziału pediatrycznego) w Otwocku przy ul. 

Batorego 44.    

9. Przedstawienie pisma p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Moniki Chudek w sprawie wyrażenia zgody na budowę nowej kotłowni na wyłączne 

potrzeby szkoły, bądź przyłączenie szkoły do sieci Otwockiego Zakładu Energetyki 

Cieplnej.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 25.04.2017 r., Nr Ośw.P.4033.32.2017 Dyrektor Oświaty 

Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki w sprawie podwyżek wynagrodzenia nauczycieli 

w 2017 roku.  



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

finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wiązowna na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew”.   

12. Sprawy różne.   

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka    


