
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

14.06.2018 r. o godz. 10 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 203 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 202/18 z dnia 06.06.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031, z późn. zm. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy 

Celestynów na dofinansowanie zadania w zakresie zarządzanie  drogą  powiatową Nr 

2713W i budowę przy tej drodze zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji 

ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Gminy Kołbiel  

na dofinansowanie zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2736W,  

2739W  i budowie  przy tych drogach chodników. 

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

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego,  na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

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

20 czerwca 2018 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego.  

9. Rozpatrzenie wniosku o sfinansowanie noclegu dla laureatów Powiatowego Festiwalu 

Folkloru pod Patronatem Trzech Starostów organizowanego w ramach wydarzenia pn. 

XV Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku. 

10. Rozpatrzenie wniosku o wręczenie nagród najlepszym szkołom biorącym udział                      

w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych                   

w roku szkolnym 2017/2018.  

11. Rozpatrzenie wniosku o wręczenie nagród dla najlepszych uczniów placówek, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 



12. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 2 do umowy Nr CRU/145/2018 

(57/CRU/2018/ZDP) z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla powiatu w postaci przekazania wykonanej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 

Nr 2705W w Kącku na odcinku od ul. Wierzbowej w Pęclinie w kierunku Kącka.   

13. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.    

14. Sprawy różne.  

 

 Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka     


