Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
05.06.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 35 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 33/19 z dnia 29.05.2019 r.,
- Nr 34/19 z dnia 03.06.2019 r.
3. Przedstawienie pisma z dnia 28.05.2019 r., Nr 7187/NAG/2019 Prezes Zarządu PCZ
Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej przekazujące dane:
- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019-30.04.2019 r.
i za okres 01.04.2019-30.04.2019 r.,
- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019-30.04.2019 r.,
- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019-30.04.2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym
na terenie powiatu otwockiego.
5. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 2/2019 do umowy Nr 13/CRU/PCPR z dnia 11
stycznia 2019 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności WTZ
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE”
w Józefowie przy ul. Słonecznej 15.
6. Przedstawienie wniosku o pozbawienie kategorii dróg powiatowych w związku
z niewypełnianiem przez nie ustawowych kryteriów przewidzianych dla kategorii drogi
powiatowej zgodnie z definicją art. 6a ustawy o drogach publicznych z jednoczesnym
zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych.
7. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2019 r., Nr K/OIiŚ/23/05/2019/AG firmy MGGP S.A.
w sprawie wydania opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej Nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin Lublin,

etap

I

w

odniesieniu

do

terenów

nieobjętych

aktualnymi

planami

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planowaną inwestycją tj.
przebudowy, rozbudowy i budowy na odcinku linii kolejowej Nr 7 – ST Warszawa
Wschodnia – ST Otwock.
8. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2019 r., Nr K/OIiŚ/25/05/2019/AG firmy MGGP S.A.
w sprawie wydania opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej Nr 7

Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin Lublin, etap I w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla
obszaru objętego planowaną inwestycją tj. przebudowy, rozbudowy i budowy na odcinku
linii kolejowej Nr 7 – ST Warszawa Wschodnia – ST Otwock.
9. Przedstawienie pisma z dnia 22.05.2019 r., Nr GK.3125.06.2019 Dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku Krystyny Kołodziej w sprawie wyrażenia
zgody na remont nawierzchni dojazdu do PSS-E w Otwocku poprzez wykonanie tychże
prac przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.
10. Przedstawienie pisma z dnia 30.05.2019 r., Nr MCPS.ES/MP/410-3/2019 Dyrektora
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksandra Kornatowskiego w sprawie
zawarcia porozumień w przedmiocie:
- „wdrożenia Modelu Kooperacji”,
- realizacji projektu pn.: „Liderzy kooperacji”.
11. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
12. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

