
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

07.08.2019 r. o godz. 14 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 47 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 46/19 z dnia 02.08.2019 r. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Powiatu                               

w Otwocku na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Otwockiego nieruchomości 

stanowiącej działkę ew. 35/24 z obrębu 9 w Karczewie dla której Sąd Rejonowy                                 

w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr KW Nr WA1O/00081659/1. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 29.07.2019 r., Nr DOP.070.02.2019 Prezes Zarządu PCZ                

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie dofinansowania bieżącej 

działalności PCZ Sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z 

obecnej kwoty w wysokości 24.919.400,00 zł do kwoty 25.850.000,00 zł tj. o kwotę 

930.600,00 zł.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 15.07.2019 r., Nr SEK.033.2.2019 Zastępcy Burmistrza 

Karczewa Karola Chróścika w sprawie dofinansowania w wysokości 20.000,00 zł 

Dwudniowego Pikniku Historycznego w Otwocku Wielkim w dn.7-8.09.2019 r.  

8. Przedstawienie korespondencji w przedmiocie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu 

dla pieszych na ul. Narutowicza w Otwocku przy Szkole Podstawowej Nr 9. 

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o zwiększenie środków 

finansowych na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 obr. 1do ronda w 

Dąbrówce”.  

10. Sprawy różne. 



  wz. Starosty 

Krzysztof Kłósek  

  Wicestarosta 


