Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
07.06.2017 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 144 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 143/17 z dnia 31.05.2017 r.
3. 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, z późn. zm.
4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok.
5. Przedstawienie wniosku o wskazanie działki zamiennej w postępowaniu o ustalenie
wysokości odszkodowania za grunt, wydzielony na podstawie decyzji Starosty
Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej budowy mostu na rzece Świder w miejscowościach Józefów i Otwock,
stanowiący działki ewidencyjne nr 30/1 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 2618 m2 i nr 36
z obrębu 49 w Józefowie o pow. 367 m2.
6. Przedstawienie do akceptacji wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na
poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) ulicy zbiorczej w Otwocku stanowiący działkę
ew. nr 37/1 o pow. 2328 m2 z obr. 188, ustalonego podczas rokowań z byłymi
właścicielami nieruchomości w dniu 11.05.2017 r.; odp. na wyciąg Nr 535 z posiedzenia
dn. 17.05.2017 r., prot. Nr 141/17, ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 24.05.2017 r.,
prot. Nr 142/17, oraz dn. 31.05.2017 r., prot. nr 143/17.
7. Przedstawienie pisma z dnia 30.05.2017 r., Nr 8396/Z/2017 Prezes Zarządu PCZ
Sp. z o.o. Henryki Romanow w sprawie wymogów funkcjonowania Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii PCZ Sp. z o.o. na podstawie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
8. Przyjęcia

oferty

Stowarzyszenia

„Więzy”

na

realizację

zadania

publicznego

w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt.: Wystawa „Sztuka Indonezji”.
9. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/66/2017 z Gminą
Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na
modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów.

10. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
11. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

