Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
04.01.2017 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 119 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 117/16 z dnia 28.12.2016 r.,
- Nr 118/16 z dnia 30.12.2016 r.
3. Przedstawienie Sprawozdania Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2016 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
4. Analiza zastosowania rozwiązań stosowanych w innych spółkach np. „Wytyczne
w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa
Mazowieckiego” zgodnie z propozycją Komisji Rewizyjnej wyrażoną w protokole
kontroli nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 2011-2012 oraz
w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do dnia kontroli.
5. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Miastem Otwock w sprawie przekazania
Prezydentowi Miasta Otwocka zadania zarządzania drogami powiatowymi ul.
Kraszewskiego - droga powiatowa Nr 2762W - na odcinku od ul. Batorego do granicy
Miasta Otwocka, ul. Kraszewskiego - droga powiatowa Nr 2762W na odcinku od ul.
Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejon Otwock - Fromczyn - I etap, ul. Narutowicza
- droga powiatowa Nr 2759W - na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Stawowej, ul.
Przewoska – droga powiatowa Nr 2761W, ul. Tatrzańska - droga powiatowa Nr 2754W,
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dróg rowerowych lub
ciągów pieszo-rowerowych.
6. Przedstawienie zawiadomienia z dnia 20.12.2016 r., Nr PZ-II.7322.5.150.2016.TB Pana
Marcina Podgórskiego Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń
Zintegrowanych

i

Wodnoprawnych

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Mazowieckiego w sprawie możliwości złożenia uwag i zastrzeżeń dotyczących udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych
dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez
węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), część I, od km 4+049 do km 5+560” na terenie
gminy Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
7. Przedstawienie Zarządowi Powiatu informacji o terminie zorganizowania przez Powiat
Otwocki Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.
8. Sprawy różne.
Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

