Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
02.04.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 26 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 25/19 z dnia 27.03.2019 r.
3. Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie pomocy
finansowej

Powiatu

Otwockiego

dla gminy Celestynów,

skierowanego

przez

Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Kudlickiego.
4. 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu;
turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
6. Przedstawienie pisma Pana M.W. w sprawie dofinansowania projektu wydania płyty
solowej.
7. Przedstawienie wniosku o przekazanie książek do czytelni w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku
i wsparcie inicjatywy – V edycji „Książeczka dla Dziecka’.
8. Przedstawienie pisma z dnia 25.03.2019 r. Stowarzyszenia Chodź nad Świder, POD
PRĄD – wypożyczalnia kajaków, Kajaki Dyzio, Mazovia Outdoor, Stowarzyszenia
Promocji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie wsparcia finansowego akcji
„Wiosenne porządki nad Świdrem”.
9. Przedstawienie wniosku Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego HEFAJSTOS Otwock
o objęcie honorowym patronatem Starosty Otwockiego Drużynowych Mistrzostw Gmin
Powiatu Otwockiego w brydżu sportowym w październiku 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Otwocku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radiówku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Józefowie.

13. Podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na częściowe wykorzystanie środków własnych
powiatu przekazywanych na finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej
w wysokości 10% rocznych kosztów działalności na doposażenie oraz zakup materiałów.
14. Przedstawienie pisma z dnia 21.03.2019 r., Nr WT.720.1.2019 Wójta Gminy Celestynów
Witolda Kwiatkowskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do powierzenia
Gminie Celestynów prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 2713W
– ul. Św. Kazimierza, Nr 2717W – ul. Jankowskiego i Nr 2718W - ul. Obrońców Pokoju
w Celestynowie w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania
bezkolizyjnego z linią kolejową Nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie.
15. Przedstawienie pisma z dnia 21.03.2019 r., Nr WT.720.1.2019 Wójta Gminy Celestynów
Witolda Kwiatkowskiego w sprawie zwołania posiedzenia Grupy Konsultacyjnej dot.
budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową Nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego
w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian z likwidację
przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej Nr 7 w ul.
Jankowskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii
kolejowych z drogami – etap III”.
16. Przedstawienie pisma z dnia 27.03.2019 r., Nr SEK.030.1.2019 Burmistrza Karczewa
Michała Rudzkiego w sprawie środków finansowych na zadania inwestycyjne w gminie
Karczew.
17. Przedstawienie pisma z dnia 20.03.2019 r., Nr 4213/Z/19 Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej w sprawie remontu kuchni
w Szpitalu w myśl decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie.
18. Przedstawienie pisma z dnia 28.03.2019 r., Nr 4529/2019 Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej w sprawie wyrażenia zgody
na wynajem powierzchni.
19. Przedstawienie pisma z dnia 28.03.2019 r., Nr 4500/2019 Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej w sprawie zwolnienia Spółki
z ponoszenia kosztów czynszu dzierżawnego wynikającego z zawartej pomiędzy Spółką
a Powiatem Otwockim umowy dzierżawy Nr 21/G/2013 z dnia 31.01.2013 r.
20. Przedstawienie pisma z dnia 20.03.2019 r., Nr WGK.7240.11.2019 Prezydenta Miasta
Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie określenia wysokości udziału finansowego
powiatu w 2019 roku w zakresie dot. „Wspólnego biletu SKM-KM”.
21. Przedstawienie pisma z dnia 26.03.2019 r. Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku Anny Bielickiej w sprawie zwiększenia środków finansowych dla Biblioteki
w kwocie 3.500,00 zł jako wkład własny na projekt: „Książka w międzypokoleniowej
transmisji wartości”.

22. Przedstawienie odpowiedzi z dnia 19.03.2019 r. Oświaty Powiatowej na wyciąg Nr 160
z projektu protokołu Nr 21/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
06.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia w marcu i kwietniu fakultetów dla maturzystów.
23. Przedstawienie odpowiedzi z dnia 26.03.2019 r. Oświaty Powiatowej na wyciąg Nr 187
z projektu protokołu Nr 23/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
20.03.2019 r. w sprawie wyceny dyżurów nauczycieli, którzy mają uśredniane
wynagrodzenie podczas egzaminów maturalnych.
24. Zapoznanie z pismem z dnia 25.03.2019 r. radnego Gminy Celestynów Wiesława
Rosłoniec przekazującym do wiadomości petycję do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 862.
25. Zapoznanie z analizą zalet i wad wynikających z przystąpienia do realizacji budowy
bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ul. Jankowskiego (droga powiatowa)
w Celestynowie.
26. Zapoznanie z pismem z dnia 22.03.2019 r., Nr ROŚPP.720.15.2019 Wójta Gminy
Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu
modernizację drogi powiatowej Nr 2715W w miejscowości Dyzin; ciąg dalszy tematu
z posiedzenia dn. 25.03.2019 r., prot Nr 25/19.
27. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

