Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
08.03.2017 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 129 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 127/17 z dnia 22.02.2017 r.,
- Nr 128/17 z dnia 01.03.2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej
w

celu

przeprowadzenia

konkursu

na

stanowisko

dyrektora

Powiatowego

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul.
Poniatowskiego 10.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia
rokowań i uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod
poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) lokalnej, stanowiący działkę ew. nr 32/10
z obr. Góraszka gm. Wiązowna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w 2017 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do
oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresów: wspierania
i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu na
czas nieokreślony z użytkownikami lokali w budynku posadowionym na działce ew. nr
8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00039027/3.
9. Przedstawienie pisma z dnia 06.02.2017 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli
w sprawie dofinansowania obchodów 100-lecia jednostki.
10. Przedstawienie pisma z dnia 30.01.2017 r. Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Wólka
Mlądzka w sprawie dofinansowania obchodów 90-lecia jednostki.

11. Rozpatrzenie oferty Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych na
realizację zadania publicznego w 2017 roku pn. VI Edycja „Szantowisko”.
12. Opracowanie projektu stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zastrzeżeń
skierowanych do Rady Powiatu w Otwocku przez Wojewodę Mazowieckiego pismem
z dnia 15.12.2016 r. sygn. LEX-I.40.498.2016.BB.
13. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie możliwości ustanowienia więcej niż
jednego społecznego opiekuna zabytków; odp. na wyciąg Nr 470 z prot. Nr 128/17
z posiedzenia dn. 01.03.2017 r.
14. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie konieczności podjęcia przez Zarząd
Powiatu w Otwocku uchwały w sprawie objęcia udziałów w PCZ Sp. z o.o.; odp. na
wyciąg Nr 469 z prot. Nr 128/17 z posiedzenia dn. 01.03.2017 r.
15. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
16. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
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