Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
16.05.2018 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 198 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 197/18 z dnia 09.05.2018 r.
3. 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, z późn. zm.
4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
5. Przedstawienie pisma z dnia 09.04.2018 r., Nr SA.771.1.2018 Nadleśnictwa Celestynów
w sprawie protokolarnego przekazania w zarząd Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów działek Skarbu Państwa stanowiących drogi
położnych na terenie gmin Celestynów i Osieck; ciąg dalszy z posiedzenia dn.
02.05.2018 r., prot. Nr 196/18.
6. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.218 r. Przewodniczących zespołów nauczycieli
wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Otwockiego
biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Otwocku w sprawie zorganizowania i sfinansowania dojazdu dla uczniów szkół na
Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Lekkoatletyce w Kołbieli i Mistrzostwa Powiatu
Otwockiego w Piłce Nożnej w Józefowie.
7. Przedstawienie Zarządowi do akceptacji propozycji zamiany działek powiatu otwockiego
z gminą Otwock przy ul. Dwernickiego i Pułaskiego.
8. Przedstawienie ofert na wykonanie audytu w PCZ Sp. z o.o.
9. Przedstawienie pisma z dnia 09.05.2018 r., Nr RGS.7226.11.1.2017.JS Urzędu
Miejskiego w Karczewie informującego o podjętych uchwałach przez Radę Miejską
w Karczewie na LV sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r.:
- uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego,
- uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego,
- w sprawie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi.
10. Przedstawienie pisma z dnia 07.05.2018 r., Nr 7293/Z/18 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o.
Ewy Wojciechowskiej stanowiącego odpowiedź na zapytania radnych z XXXV/18 sesji
Rady Powiatu w Otwocku odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.; odp. na pismo Nr
S.OS.V.0023.54.2018.

11. Przedstawienie pisma z dnia 26.04.2018 r. Pracowni Projektowej RoadWay Grzegorz
Kowalik w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla budowy ul. Czecha, na odcinku od ul. Chrobrego do
ulicy Słonecznej w Otwocku.
12. Zapoznanie z opiniami Rad Gmin do projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku
w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic,
nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych
w okręgu wyborczym.
13. Zapoznanie z

pismem z dnia 08.05.2018 r. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

i Spraw Społecznych Andrzeja Mazka dot. ilości osób składających wnioski o wydanie
paszportu; odp. na pismo S.OS.V.0023.55.2018.
14. Sprawy różne.
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