Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
01.08.2018 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 210 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 209/18 z dnia 25.07.2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego ozn. jako dz. ew. nr 31/2 w obr. 165 w Otwocku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania drewna osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku uzyskanego z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr
13/7 obr. 5 w Otwocku stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.
6. Przedstawienie pisma z dnia 10.07.2018 r. Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego
OLMEX S.A. pełnomocnika PKP Energetyka S.A. w sprawie przebudowy podstacji
trakcyjnej Otwock na działce nr ew. 2/19 obr. 258 w Otwocku w związku
z koniecznością ułożenia kabla SN na działce ew. nr 1/8 obr. 49 w Józefowie, która
stanowi własność Powiatu Otwockiego.
7. Przedstawienie pisma z dnia 06.07.2018 r. firmy ARS Agnieszka Sanojca w sprawie
wyrażenia opinii do projektu budowlanego drogi gminnej ul. Warszawskiej na odcinku
od ul. Krasińskiego do ul. Żeromskiego w Otwocku.
8. Przedstawienie pisma z dnia 19.07.2018 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCZ
Sp. z o.o. Andrzeja Mazka z opinią w przedmiocie przeprowadzenia restrukturyzacji
w PCZ Sp. z o.o.
9. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na
poszczególne zadania w ramach posiadanych funduszy w budżecie powiatu dla Biura
Kultury i Promocji:
- Dożynki Powiatu Otwockiego w Kątach 2018;
- XV Powiatowy Festiwal Kultury;
- 100-lecie Niepodległości Polski.

10. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie możliwości wsparcia finansowego przez
powiat bieżącej działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew; odp. na
wyciąg Nr 971 z prot. Nr 208/18 z posiedzenia dn. 18.07.2018 r.
11. Sprawy różne.
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