
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

07.11.2018 r. o godz. 8 
30

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 225 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 224/18 z dnia 31.10.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie 

ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

4. 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.   

5. Zapoznanie z projektem budżetu powiatu na rok 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu w Otwocku w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego                                 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia trzeciego ustnego przetargu na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 13/13 o pow. 0,1600 ha z obr. 5                          

w Otwocku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu                   

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz                          

z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 

0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej  na terenie powiatu otwockiego w 2019 roku.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 24.10.2018 r. Oświaty Powiatowej w Otwocku w sprawie 

funkcjonowania Policealnej Szkoły dla Dorosłych COMPASS OTWOCK prowadzonej 

przez Compass Instytut Edukacji i Szkoleń Sp. z o.o.  



11. Rozpatrzenie wniosku z dnia 12.10.2018 r. Fundacji „Nad Świdrem Przystań – 

Majówkowe perspektywy” o dofinansowanie projektu „Szlaki kajakowe na rzece 

Świder”. 

12. Zapoznanie z pismem z dnia 29.10.2018 r., Nr 17593/Z/2018 Prezes Zarządu PCZ                   

Sp. z.o.o. Ewy Wojciechowskiej stanowiącym odpowiedź na wniosek Komisji 

Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.111.1.2018; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn.  24.10.2018 r., prot. Nr 223/18.  

13. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


