Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
24.11.2017 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13; sala 121.

Porządek Nr 170 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 169/17 z dnia 15.11.2017 r.
3. Omówienie przez Zarząd Powiatu sytuacji w PCZ Sp. z o.o. pod względem
organizacyjnym, kadrowym, ekonomicznym.
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 zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
powierzenie realizacji

zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – łącznie 3 mianowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu
pomieszczeń w budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku;
w związku z pismem z dnia 08.11.2017 r. Spółdzielni Socjalnej Pracownia Rozwoju
„Kalejdoskop” z prośba o wyrażenie zgody na wydłużenie umowy najmu o kolejne 2
lata.
11. Przedstawienie pisma z dnia 10.11.2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9
w Otwocku Doroty Dworak w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości
3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji pt.: „Moje korzenie – ze wspomnień
dziadków, bliskich oraz znajomych”.

12. Przedstawienie pisma z dnia 16.11.2017 r., Nr Ośw.P.3031.43.2017 Oświaty Powiatowej
w sprawie wypłaty dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych po aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji.
13. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia
Powiatowi Otwockiemu pomocy rzeczowej polegającej na zakupie znaku aktywnego
D6B wbudowanego na przejściu dla pieszych w ul. Ślusarskiego przy skrzyżowaniu z ul.
Karczewską w Otwocku.
14. Przedstawienie pisma z dnia 07.11.2017 r., firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca
w sprawie wydania opinii dla budowy drogi gminnej – ul. Łąkowej w Otwocku.
15. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 17/2017 do umowy Nr 211/2009 z dnia
23.12.2009 r. dot. zmian w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”
16. Przedstawienie pisma z dnia 11.11.2017 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zakręt”
w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego oraz dofinansowanie
Mikołajkowego Turnieju w Grapplingu o Puchar Starosty Otwockiego.
17. Korekta wniosku Zarządu Powiatu w Otwocku z punktu Nr 14 protokołu Nr 169/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 15 listopada 2017 r. dot. pisma z dnia
14.11.2017 r. Ligi Koszykówki 3 Basket w sprawie ufundowania nagrody głównej
w konkursie rzutów za 3 pkt, w postaci profesjonalnej piłki do koszykówki o wartości
500,00 zł.
18. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

