Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
11.01.2017 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 120 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 119/17 z dnia 04.01.2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017-2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze powierzenia zadania publicznego w 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2017.
6. 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 2017.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok.
9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska
Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, ul. Mickiewicza
43/47.
11. Przedstawienie zawiadomienia z dnia 29.12.2016 r., Nr PZ-II.7322.5.149.2016.MW 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 likwidację koryt rowów melioracyjnych i rowów
drogowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów inżynierskich (przepustów), urządzeń
wodnych (stawów wodnych, obiektów z wodami stojącymi) i wylotów z urządzeń
kanalizacyjnych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie
i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł
„Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 3: na odcinku Kołbiel
(koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. 40 + 915
o długości ok. 13,015 km.”
12. Przedstawienie i zatwierdzenie projektu wykazów i harmonogramów wydarzeń na 2017
rok: kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych.
13. Przedstawienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 roku.
14. Przedstawienie pisma z dnia 22.12.2016 r., Nr BM-MG/87/16 Podsekretarz Stanu
Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin w sprawie rozpatrzenia
możliwości przekazania zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mickiewicza 43/47
w Otwocku, w którym mogłoby powstać Centrum Kultury Drewnianej; ciąg dalszy
tematu z posiedzenia dn. 28.12.2016 r., prot. Nr 117/16.
15. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

