Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
13.03.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 22 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 21/19 z dnia 06.03.2019 r.
3. Przedstawienie pisma z dnia 06.03.2019 r., Nr WT.720.1.2019 Wójta Gminy Celestynów
Witolda Kwiatkowskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. spotkania
w PKP nt. budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 WarszawaDorohusk w Celestynowie w ul. Jankowskiego.
4. Przedstawienie pisma z dnia 15.02.2019 r., Nr RIZPiFZ.720.7.2019 Wójta Gminy
Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie budowy chodnika w pasie drogi
powiatowej w miejscowości Jatne i Dyzin.
5. Przedstawienie

do

akceptacji

aneksu

Nr

1

do

umowy

Nr

CRU/84/2019,

42/CRU/2019/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla
powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka drogi powiatowej
Nr 2701W na odcinku od km. ok. 0+920 do ok. km. 1+440 w miejscowości Majdan
i Izabela w Wiązownie.
6. Przedstawienie

do

akceptacji

aneksu

Nr

1

do

umowy

Nr

CRU/60/2019,

44/CRU/2019/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla
powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka chodnika wzdłuż
drogi powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny Świdra na odcinku ok. 200 mb. od drogi
powiatowej

Nr

2713W

-

ul.

Leszczyny

w

Woli

Karczewskiej

w kierunku ul. Ogrodów.
7. Przedstawienie

do

akceptacji

aneksu

Nr

1

do

umowy

Nr

CRU/61/2019,

45/CRU/2019/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla
powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W – o łącznej długości ok. 370 mb. od
km. 1+090,00 ul. Piaskowa w Dziechcińcu do km. 0+720,00 w kierunku Żanęcina.
8. Przedstawienie pisma z dnia 26.02.2019 r. Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady
w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na koncerty związane z muzyką bluesową
z przeznaczeniem na Otwockie Zaduszki Bluesowe.

9. Przedstawienie pisma z dnia 05.03.2019 r. Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego
w sprawie udostępnienia terenu przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
w Otwocku w celu organizacji „Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego”.
10. Przedstawienie pisma z dnia 05.03.2019 r. Prezes Zarządu Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej w sprawie przeznaczenia
środków w kwocie 2.000.000,00 zł na remont i dostosowanie przyziemia budynku
głównego szpitala w związku z prowadzonym pracami w zakresie wdrażania projektów
unijnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
12. Omówienie i przyjęcie zmian w tabeli zadań inwestycyjnych do projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. na sesję dn.
28.03.2019 r.
13. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku.
14. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

