Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
27.07.2017 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 152 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 151/17 z dnia 19.07.2017 r.
3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu
„Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny w pierwszych rokowaniach na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,

położonej

w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110219 m 2,
uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 1O/00048905/8.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 289/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 13/7 z obrębu 5
w Otwocku.
6. Przedstawienie wystąpienia (e-mail z dnia 11.07.2017 r.) Mazowieckiej Agencji
Energetycznej Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na dalszą współpracę w kwestii
zbiorowego zakupu energii elektrycznej.
7. Przedstawienie wystąpienia (e-mail z dnia 17.07.2017 r.) Pani Zofii Winiarek Zastępcy
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku w sprawie utworzenia dodatkowej klasy
w ZS Nr 1.
8. Przedstawienie pisma z dnia 11.05.2017 r. Pani G.R. w sprawie wynajmu pomieszczenia
o pow. 5,22 m2 tj. piwnicy, usytuowanej w budynku położonym przy ul. Koszykowej 4
w Otwocku.
9. Przedstawienie pisma z dnia 20.07.2017 r. firmy „GEA PROFESSIONAL Andrzej
Głuchowski” w sprawie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni reklamowej (baner
reklamowy o pow. 3 m2) na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 10, na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.
10. Przedstawienie pisma z dnia 26.06.2017 r., Nr 432/17 Pani Małgorzaty Przewalskiej
Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w sprawie
zmiany zapisu w treści zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni
w budynku DPS w Otwocku” lub rozważenie możliwości zwiększenia kwoty na ww.
inwestycję o 45.000,00 zł w celu wykonania całości prac.

11. Przedstawienie uchwały Nr XXXII/171/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej
zmiany struktur inspektoratów nadzoru budowlanego oraz uchwały Nr XXXII/172/17
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego zmian w zakresie włączenia powiatowych urzędów pracy
w struktury administracji rządowej.
12. Przedstawienie pisma z dnia 07.07.2017 r. Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
w Otwocku w sprawie dofinansowania zakupu koncentratora tlenu niezbędnego dla
pacjentów hospicjum; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 19.07.2017 r., prot. nr 151/17.
13. Przyjęcie do realizacji działania polegającego na współpracy Powiatu Otwockiego
z Politechniką Warszawską oraz Fundacją Świdermajer w zakresie przygotowania
katalogu detalu architektonicznego stylu Świdermajer.
14. Przyjęcia do realizacji wydarzenia „Świder Skim Fest 2017”, którego planowana
realizacja nastąpi 19 sierpnia 2017 r.
15. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia wydatków na Powiatowy Piknik i Jarmark
Ludowy w Kątach (15 sierpnia 2017 r.) z kwoty 20.800,00 zł brutto do 22.000,00 zł
brutto.
16. Sprawy różne.
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