
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

14.06.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 145 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:

- Nr 143/17 z dnia 31.05.2017 r.,

- Nr 144/17 z dnia 07.06.2017 r.

3. Podjęcie ośmiu uchwał:

- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans

na stopień nauczyciela mianowanego.

4. 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.

5. Opracowanie projektu 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.

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, z późn. zm.

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

w Otwocku za 2016 rok.

8. Przedstawienie pisma z dnia 06.06.2017 r., Nr DZD/3088/ZP/MK/17 Zarządu Dróg

Powiatowych z wnioskiem o przeniesienie środków finansowych pomiędzy zadaniami

inwestycyjnymi w planie wydatków majątkowych na rok 2017.

9. Przedstawienie pisma z dnia 19.05.2017 r. radnego Kazimierza Ciorgi w sprawie

przesunięcia środków w budżecie Powiatów Otwockiego z zadania pn.: „Wykonanie

koncepcji przebudowy skrzyżowania na rondo ulicy Sikorskiego z przejazdem kolejowym

w Józefowie – Michalinie” na zadanie pn.: „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na

drodze powiatowej Nr 2765W – ul. Piłsudskiego w Józefowie”.

10. Przedstawienie pisma z dnia 25.05.2017 r., Nr WGG.6840.28.2016.MW Wiceprezydenta

Miasta Otwocka Piotra Stefańskiego skierowanego do Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Otwocku w sprawie usunięcia ogrodzenia na działce nr 41/13 i 41/6 w obr. 143



położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego, celem umożliwienia potencjalnemu nabywcy

dostępu do nieruchomości.

11. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr 119/CRU/2017/ZDP z Gminą

Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na

budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie.

12. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/67/2017 z Gminą

Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

w postaci zakupu materiałów drogowych na modernizację drogi powiatowej  Nr 2713W

we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska w Gminie Wiązowna.

13. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/64/2017 z Gminą

Wiązowna  w przedmiocie przekazania w 2017 r. powiatowi pomocy finansowej

w formie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń

za pracę wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów

ustawy - prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów

wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu

Starostwa Powiatowego w Otwocku.

14. Przyjęcia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO

FORTALICIUM” na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie turystyki

i krajoznawstwa pt.: Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania turystycznego dla

zabytkowych fortyfikacji pozycji Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego.

15. Przedstawienie wniosku ks. Bronisława Micka Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej

Nieustającej Pomocy w Otwocku-Mlądzu o wsparcie finansowe na wydanie publikacji

jubileuszowej pt.: „Jubileusz 25-lecia Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w Otwocku-Mlądzu”.

16. Przedstawienie pisma z dnia 29.05.2017 r. ks. Andrzeja Sobczyka Proboszcza Parafii

Rzymsko-Katolickiej Św. Wita w Karczewie w sprawie dofinansowania projektu

„Wieczór Uwielbienia”, który miał miejsce dn. 04.06.2017 r. na terenie kościoła pw. Św.

Wita w Karczewie.

17. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z PCZ Sp. z o.o. w Otwocku w sprawie

dofinansowania świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w Liceum

Ogólnokształcącym Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego,  Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku

i Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

18. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

19. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Pszonka


