
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

08.01.2020 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 71 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 69/19 z dnia 23.12.2019 r., 

- Nr 70/19 z dnia 31.12.2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów 

i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 23.12.2019 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. w sprawie 

wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej w m. Zakręt 

i Izabela, gm. Wiązowna, związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 23.12.2019 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. w sprawie 

wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W – ul. Mazowieckiej w m. 

Dąbrówka w gm. Celestynów i ul. Otwockiej w Celestynowie, związanej z budową 

chodnika po wschodniej stronie tej drogi wraz z zatokami postojowymi przy cmentarzu 

w Celestynowie.  

9. Sprawy różne.     

  wz. Starosty 

Krzysztof Kłósek 

  Wicestarosta  

  

  


