
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

07.12.2017 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13; sala 121.
 

 

Porządek Nr 172 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 171/17 z dnia 29.11.2017 r. 

3. Omówienie przez Zarząd Powiatu sytuacji w PCZ Sp. z o.o. pod względem 

organizacyjnym, kadrowym, ekonomicznym.  

4. 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna w ilości około 12,5 m
3 

uzyskanego w wyniku dokonania wycięcia drzew z nieruchomości oznaczonej jako 

działki ew. nr 8/4,  nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara 

Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

6. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 1 do umowy Nr WIN/16/2017 z dnia                 

29.03.2017 r. z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego                

w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów  i w ul. Jana Pawła II na 

odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej.  

7. Zajęcie stanowiska w sprawie procedowania Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportowego zbiorowego dla Powiatu Otwockiego po  aktualizacji 

uzgodnionej z włodarzami jst. 

8. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie możliwości dochodzenia zwrotu środków 

od Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” w związku 

naruszeniem postanowień umowy 158/CRU/2016/KP oraz w przedmiocie możliwości 

odstępstw od ramowego wzoru umowy dotacyjnej; odp. na wyciąg Nr 752 z prot. Nr 

171/17 z posiedzenia dn. 29.11.2017 r.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 24.11.2017 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o.o. w sprawie 

zaopiniowania projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara 

Wieś i Dąbrówka z związanej z budową chodnika w obrębie tej drogi.  

10. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

11. Sprawy różne.    

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


