
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

08.08.2018 r. o godz. 8 
30

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 211 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 210/18 z dnia 01.08.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                      

i przechowywanie obiektów pływających w 2019 r. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia 

zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2701W na terenie gminy 

Wiązowna w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników oraz dróg 

rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem tej drogi w celu 

poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Starej Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 673 o pow. 

1,3394 ha z obr. Stara Wieś na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  

6. Podjęcie 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.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej ul. Reymonta stanowiący działkę ew. nr 42/3 o pow.               

302 m
2 

z obr. 95 w Otwocku.   

8. Przedstawienie pisma z dnia 10.07.2018 r., Nr 273.CJI-WP.713.100.2017.22/DG 

Polskich Sieci Energetycznych w sprawie wydania opinii o lokalizacji dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna w zakresie rozbudowy 

stacji 400/220/110 kV Miłosna (dla wprowadzenia drugiego toru linii 400 kV Kozienice 

– Miłosna). 

9. Przedstawienie prośby z dnia 23.07.2018 r. radnego Piotra Kudlickiego w sprawie 

przedłożenia Radzie Powiatu projektu stanowiska o uhonorowanie pośmiertnym 

awansem gen. Juliana Filipowicza.    

10. Rozpatrzenie wniosku o  realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe w Kątach”; odp. na 

wyciąg Nr 980 z prot. Nr 210/18 z posiedzenia dn. 01.08.2018 r.   

11. Sprawy różne.  

    Wicestarosta 

Paweł Rupniewski 


