Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
05.09.2018 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 215 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 214/18 z dnia 29.08.2018 r.
3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.
4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Starej Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 673
o pow. 1,3394 ha z obr. Stara Wieś na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.;
w tym odp. na wyciąg Nr 984 z prot. Nr 211/18 z posiedzenia dn. 08.08.2018 r. dot.
wyjaśnienia zamiany gruntu z Nadleśnictwem Celestynów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Otwocku.
6. 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.
7. Przedstawienie pisma z dnia 27.08.2018 r. Pana Tadeusza Suwara reprezentującego firmę
AS Projekt w sprawie wyrażenia opinii dla projektu budowy drogi pomiędzy
miejscowościami Dyzin – Glina w gminie Celestynów.
8. Przedstawienie

pisma

z

dnia

27.08.2018

r.

najemcy

lokalu

usytuowanego

w Otwocku przy ul. Koszykowej 4 w sprawie zalania przez wody opadowe mieszkania.
9. Przedstawienie pisma z dnia 20.06.2018 r. najemców lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynku położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10 w Otwocku w sprawie
wymiany stolarki okiennej w przedmiotowym budynku.
10. Przyjęcie rozliczenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w 2017 roku pn.:
„Prezentacja filmów nagradzanych na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów
i Multimediów. Spotkanie z organizatorami Festiwalu, członkami jury, reżyserami
i krytykami filmowymi”.
11. Przedstawienie pisma z dnia 28.08.2018r. Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew
w sprawie dofinansowania udziału zespołu w rozgrywkach I Ligii Piłki Ręcznej Kobiet
w sezonie 2018/2019.

12. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy z Miastem Otwock w przedmiocie
udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu projektu i budowie
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej.
13. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
14. Sprawy różne.
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