
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

31.05.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 143 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 142/17 z dnia 24.05.2017 r. 

3. 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.; odp. na wyciąg Nr 535 z posiedzenia 

dn. 17.05.2017 r., prot. Nr 141/17, ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 24.05.2017 r., 

prot. Nr 142/17.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Otwocki niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 

położonych w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów 

jako działki ew. nr 78/34 o pow. 0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386 ha, nr 322/5 o pow. 

0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 0,0032 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia 

zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kard. Wyszyńskiego na 

odcinku  od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta Karczewa w zakresie budowy 

ciągu pieszo-rowerowego. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa 

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu                     

8 czerwca 2017 r. 

8. Przedstawienie wniosku o remont sanitariatów na I i II piętrze w budynku Starostwa przy 

ul. Górnej 13 oraz ogrodzenia budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13                       

i ul. Komunardów 10 w Otwocku.    



9. Przedstawienie informacji z dnia 15 maja 2017 r. Przewodniczącego Komisji Spraw 

Społecznych, Zdrowia  i Porządku Publicznego Marcina Kraśniewskiego w sprawie 

doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka.  

10. Sprawy różne.   

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


