
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

17.05.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 141 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 139/17 z dnia 10.05.2017 r., 

- Nr 140/17 z dnia 15.05.2017 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. Opracowanie projektu 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. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, z późn. zm. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez 

Powiat Otwocki w 2017 roku.  

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej                   

w Otwocku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 21.04.2017 r., Nr RW-OW-I.433.1.154.2016.MC Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w sprawie obniżenia opłat za 

umieszczenie infrastruktury sieci IDM w pasach drogowych.  

12. Rozpatrzenie pisma z dnia 02.12.2017 r. Pani K.G. zam. w Otwocku w sprawie 

umorzenia w całości zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego 

się w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8, stanowiącego własność Skarbu Państwa.   

13. Przedstawienie do akceptacji wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) ulicy zbiorczej w Otwocku stanowiący 



działkę ew. nr 37/1 o pow. 2328 m2 z obr. 188, ustalonego podczas rokowań z byłymi 

właścicielami nieruchomości w dniu 11.05.2017 r. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 17.03.2017 r. Stowarzyszenia Kultury Mazowsza w sprawie 

dofinansowania wyprodukowania filmu fabularno-dokumentalnego „Żeńcy”. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 08.05.2017 r. Rady Duszpasterskiej i ks. Piotra Błażejczyka 

w sprawie dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł wydarzenia pn. „Wieczór 

uwielbienia”, które odbędzie się 15.06.2017 r. w Gliniance. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2017 r. Pana Piotra Gajgiera nauczyciela historii                    

i wos-u w Zespole Szkół im. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie w sprawie 

dofinansowania w wysokości 3.000,00 zł nagród w projekcie „WISŁA – moja pasja”.  

17. Sprawy różne.   

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


