
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

10.01.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 177 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 176/18 z dnia 05.01.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin: 

Józefów, Karczew oraz Wiązowna na zadania w zakresie kultury oraz z zakresu kultury 

fizycznej. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie wsparcia wydarzeń kulturalnych oraz sportowych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe w styczniu 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia Panu Jackowi Urbaniakowi powierzenia 

stanowiska dyrektora Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku, ul. 

Mickiewicza 43/47. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 207/XXVII/17 Rady Powiatu                    

w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ew. nr 

73/9 z obr. 8 w Otwocku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 208/XXVII/17 Rady Powiatu                     

w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. 

nr 73/10, 73/13 oraz 73/5 z obr. 8 w Otwocku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 209/XXVII/17 Rady Powiatu                  

w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ew. nr 

73/11 z obr. 8 w Otwocku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 210/XXVII/17 Rady Powiatu                   

w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. 

nr 73/12 oraz 73/14 z obr. 8 w Otwocku. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 27.11.2017 r. Fundacji Wspierania Kultury Brzegi 

Andriollego w sprawie nieodpłatnego przekazania 150 m
2
 płytek chodnikowych na rzecz 

Fundacji i amatorskiego Teatru Stajnia  celem utwardzenia terenu, na którym odbywają 

się przedstawienia plenerowe i inne wydarzenia kulturalne.   



11. Przedstawienie odp. na wyciąg Nr 767 z prot. Nr 173/17 z posiedzenia Zarządu dn. 

13.12.2017 r. w sprawie postulatów członka Zarządu Krzysztofa Boczarskiego. 

12. Sprawy różne.    

 

 

Przewodniczący Zarządu  

    Mirosław Pszonka   


