
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

22.05.2019 r. o godz. 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 32 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 30/19 z dnia 15.05.2019 r.

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu

w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do

3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej

w posiadaniu zależnym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

w restrukturyzacji.

6. Przedstawienie pisma z dnia 16.05.2019 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach

w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 10.000,00 zł w związku z obchodami 90-lecia

utworzenia OSP dn. 30.06.2019 r.

7. Przedstawienie pisma z dnia 13.05.2019 r. Komendanta Bractwa Strzelców Kurkowych

LECHITY Marka Majek w sprawie wsparcia zawodów strzeleckich dn. 01.06.2019 r.

w kwocie 1.500,00 zł.

8. Przedstawienie  sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2018 rok”.

9. Przedstawienie pisma z dnia 14.05.2019 r., Nr 72/2019 Polskiego Stowarzyszenia na

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Koła w Otwocku w sprawie

nieodpłatnego przekazania używanych komputerów, które zostaną wykorzystane do

celów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w WTZ-ach.

10. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Prezydentem Miasta Otwocka

w przedmiocie zarzadzania drogą powiatową Nr 2715W – ul. Armii Krajowej na odc. od

ul. Narutowicza do ul. Tadeusza oraz drogą powiatową Nr 2759W – ul. Narutowicza na

odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego dot. budowy ścieżki rowerowej wraz

z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Wybierzmy rower – Partnerstwo dla

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ścieżek rowerowych wraz



z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa

w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza – etap IV).

11. Przedstawienie do akceptacji umowy Nr WIN/23/2019 z Miastem Otwock w przedmiocie

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu

projektu i remontu chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda

Sybiraków do nr 8.

12. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 2 do umowy Nr WIN/9/2018, 76/CRU/2018

w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na

wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzeniu pobocza w ul. Wawerskiej

od ronda Sybiraków do nr 8.

13. Przedstawienie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o doświetlenie przejść

dla pieszych w gminie Karczew i Otwock.

14. Przedstawienie pisma z dnia  09.05.2019 r., Nr PN.030.64.2019 Prezydenta Miasta

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie podpisania Listu intencyjnego przez władze

powiatu i miasta dot. podjęcia zobowiązań w sprawie współpracy przy budowie hali

sportowo-widowiskowej na terenie po dawnej Zieleni Miejskiej w Otwocku; odp. na

pismo Nr S.OS.V.0023.70.2019.

15. Przedstawienie pisma z dnia 14.05.2019 r., Nr WIN.7021.73.2019.3 Prezydenta Miasta

Otwocka Jarosława Margielskiego informujące o przystąpieniu Miasta Otwocka do

opracowania projektów uchwał Rady Miasta Otwocka niezbędnych do udzielenia

pomocy finansowej powiatowi w sprawie: „Opracowania koncepcji przedłużenia ul.

Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej

w Karczewie”.

16. Przedstawienie pisma z dnia 13.05.2019 r. Pana P.S. z przedsądowym wezwaniem do

opuszczenia nieruchomości w Taborze i zapłaty.

17. Opracowanie 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.

18. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu

w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031.

19. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez

Powiat Otwocki w 2019 roku.

20. 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.



21. Zaopiniowanie projektu stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia

odpowiedzi na wniosek o wypłatę wynagrodzenia strajkującym nauczycielom za cały

okres trwania akcji strajkowej.

22. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

23. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski


