
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

10.10.2018 r. o godz. 8 
30

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 220 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 219/18 z dnia 03.10.2018 r.  

3. Przedstawienie przez Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Ewę Wojciechowską sprawy  

uruchomienia usług cateringu oraz oferty na usługi sprzątania w szpitalu.  

4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Otwocku              

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego.  

5. 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.   

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

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 73/9 o pow. 0,3000 ha 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 wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. 

nr 73/10, 73/13 i 73/5 o łącznej pow. 0,3001 ha 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 wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 73/11 o pow. 0,2844 ha    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 wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. 

nr 73/12 i 73/14 o łącznej pow. 0,3000 ha z obr. 8  w Otwocku. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 28.09.2018 r., Nr PF.0761.6.2018 Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Mariusza Zabrockiego w sprawie 

ujęcia w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 kwoty 250.000,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy 

Powiatowej PSP w Otwocku.     



11. Przedstawienie pisma z dnia 02.10.2018 r., Nr DPS(187)2018 Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” Małgorzaty Felak w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

gruntem (dz. 4/8, obr. 118 w Otwocku) niezbędnym do zaprojektowania sieci instalacji 

kanalizacji i instalacji wodnej, oraz zaprojektowania wjazdu na działkę nr 4/7 będącą                     

w trwałym zarządzie DPS „Wrzos”.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 01.10.2018 r. Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

„KARCZEW” w sprawie dofinansowania X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej 

Dziewcząt – Karczew CUP 2018. 

13. Rozpatrzenie interpelacji z dnia 04.10.2018 r. radnego Piotra Kudlickiego w sprawie 

zamówienia publicznego Nr 16/2018 (usługi sprzątania i cateringu).  

14. Sprawy różne.  

  

          

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka  


