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na

posiedzenie
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30

Zarządu

Powiatu,

które

odbędzie

się

w

dniu

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 185 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 183/18 z dnia 21.02.2018 r.,
- Nr 184/18 z dnia 23.02.2018 r.
3. Przedstawienie pisma z dnia 19.02.2018 r., Nr PCPR.RPŚ.5030.6.2018 Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie:
- uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie z niepełnosprawnością sprzężoną i osobom ze spektrum autyzmu,
-

uruchomienia

mieszkań

chronionych

i

mieszkań

wspomaganych

dla

osób

niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku,
- uruchomienia Dziennego Domu Pomocy „Senior Vigor” dla osób w podeszłym wieku;
odp. na wyciąg Nr 782 z prot. Nr 178/18 z posiedzenia dn. 17.01.2018 r.
4. Omówienie stanu realizacji bieżących zadań inwestycyjnych przeprowadzanych
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na
2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej
17/19.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
8. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie zmian Statutu Powiatu Otwockiego
zaproponowanych przez Komisję Statutową; odp. na wyciąg Nr 783 z prot. Nr 178/18
z dn. 17.01.2018 r.
9. Rozpatrzenie oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku na realizację zadania
publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego pt.: „Jubileusz 100-lecia Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości”.
10. Rozpatrzenie oferty Parafii Matki Bożej Królowej Polski Otwock-Kresy na realizację
zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni
i Piosenek pn. „SACROSONG – 2018 Otwock”.
11. Przedstawienie pisma z dnia 19.02.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
w sprawie współorganizacji oraz dofinansowania w wysokości 5.000,00 zł konkursu pn.:
„IV Konkurs Młodych Instrumentalistów „Sosnowe Nutki”.
12. Przedstawienie propozycji udzielenia odpowiedzi na wystąpienie radnego Krzysztofa
Szczegielniaka z dnia 13.02.2018 r.
13. Przedstawienie opinii Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zawarcia umów o pomocy
finansowej i rzeczowej z gminą Karczew w przedmiocie:
- udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej o wartości 80.000,00 zł w postaci opracowania
dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych na terenach
wiejskich gminy Karczew we wsiach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec,
Glinki,
- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na zakup materiałów drogowych na realizację chodników na drogach powiatowych na
terenach wiejskich gminy Karczew, w tym: we wsi Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska,
Ostrówiec, Glinki,
- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr
2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie (od mostku na rzece Jagodzianka – po stronie
numerów nieparzystych).
14. Przedstawienie pisma z dnia 06.02.2018 r., Nr RGS.7210.1.2018.MZ gminy Karczew
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia działek drogowych Nr 123/7, 123/9,
123/18 i 123/20 w obrębie 0019 w mieście Karczew, stanowiących drogi dojazdowe, do
kategorii dróg gminnych.
15. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
16. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
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