Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
06.02.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 17 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 16/19 z dnia 30.01.2019 r.
3. Zapoznanie z pismem z dnia 28.01.2019 r., Nr 1564/Z/2019 19 Prezes Zarządu PCZ
Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej dot. wykonania kontraktów za 2018
rok - (z podziałem na miesiące i Oddziały Szpitala); odp. na pismo Nr
S.OS.V.0023.20.2019.
4. Zapoznanie z pismem z dnia 22.01.2019 r., Nr 1214/Z/19 Prezes Zarządu PCZ
Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej informujące o wysłanej odp. do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nt. niespełnienia wymagań
zapisów ustawy o działalności leczniczej.
5. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przekazania

uprawnień

kierownikom

jednostek

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 23/III/18 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 25/4 o pow.
0,0330 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta
nr WA1O/00053644/8, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 291/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku,
oznaczonej jako działka ew. nr 13/12 o pow. 0,3255 ha z obr 5 w Otwocku.

10. Przedstawienie pisma z dnia 24.01.2019 r. Rady Pedagogicznej i Uczniów Zespołu Szkół
Nr 2 w Otwocku w sprawie objęcia patronatem i pomocy w realizacji wydarzenia
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości podczas okolicznościowej
Wieczornicy dn. 14.03.2019 r.
11. Przedstawienie pisma z dnia 31.01.2019 r., Nr SRP.0004.47.2019 Przewodniczącego
Rady Piotra Kudlickiego z prośbą o przejęcie działań w kwestii modernizacji
i przebudowy obiektu sportowego na bazie OKS „START”.
12. Przedstawienie pism z dnia 31.01.2019 r., Nr SRP.0004.47.2019 Przewodniczącego Rady
Piotra Kudlickiego w sprawie spotkania nt. budowy drogi powiatowej ZuzanówPrzydawki-Sewerynów oraz Zambrzyków – Karczunek.
13. Przedstawienie pisma z dnia 04.02.2019 r., Nr 1919/Z/19 Prezes Zarządu PCZ
Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej wskazujące pielęgniarkę i położną do
do nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.
14. Zapoznanie z interwencją poselską z dnia 23.01.2019 r., Nr ST-05/19 posła na sejm RP
Stanisława Tyszki w sprawie ekranów akustycznych na moście nad rzeką Świder
pomiędzy Otwockiem, a Józefowem.
15. Sprawy różne.
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