Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
12.06.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 37 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 35/19 z dnia 05.06.2019 r.
3. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn.
05.06.2019 r., prot. Nr 35/19.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na
terenie powiatu otwockiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 286/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 8/3 z obrębu 2
w Otwocku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz
stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego położonych na terenie miasta Otwocka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków i zawarcie umów
o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3
do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z realizacją projektu pt.
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Otwocku” o numerze RPMA.10.03.01-14-b213/18 finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 do reprezentowania
Powiatu Otwockiego w związku z realizacją projektu pt. „Podniesienie jakości

kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Nr 2 w Otwocku” o numerze RPMA.10.03.0114-b224/18

finansowanego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa
głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu
17 czerwca 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu
– Staroście Otwockiemu do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach do kwoty
5.000,00 zł.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Kłóskowi –
Wicestaroście Otwockiemu do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach do
kwoty 5.000,00 zł.
13. 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.
14. Przedstawienie wniosku PCPR w sprawie złożonego w DPS „WRZOS” w

dniu

07.06.2019 r. wniosku wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach zadania
inwestycyjnego „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” – realizowanego
w roku 2019 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
15. Przedstawienie propozycji zmian do Listu intencyjnego dot. wspólnego działania Miasta
Otwocka i Powiatu Otwockiego w kierunku budowy hali sportowo-widowiskowej
zaproponowanych przez Kancelarię Adwokacką i Oświatę Powiatową; odp. na wyciąg
Nr 290 z prot. Nr 33/19 z posiedzenia dn. 29.05.2019 r.
16. Przedstawienie pisma z dnia 31.05.2019 r., Nr 7329/Z/19 Prezes Zarządu Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie braku zgody
na umieszczenie wieży stalowej na działce w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28, na
której

znajduje

się

Zakład

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy;

odp.

na

pismo

Nr

S.OS.V.0023.104.1.2019.
17. Przestawienie pisma z dnia 28.05.2019 r., Nr DZD/3754/EW-Z/MK/19 Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusza Płaczka z opinią nt. pozbawienia na
terenie powiatu piaseczyńskiego kategorii dróg powiatowych Nr 2824W i 2825W oraz
zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.

18. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji
w przedmiocie dofinansowania zakupu samochodu furgon patrolowy dla Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku.
19. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn.
05.06.2019 r., Nr 35/19.
20. Przedstawienie pisma z dnia 05.06.2019 r., Nr PG 21.233.1.2019 Dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 Jacka Urbaniaka w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do innych placówek dla
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki w związku zakończeniem
działalności szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r.
21. Przedstawienie pisma z dnia 03.06.2019 r., Nr MGOK.406.2019 Głównej Księgowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie Joanny Turkowskiej-Oliwa w sprawie
dofinansowania wydarzenia pn.: „Jubileuszowy XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
Jana Krzewniaka”.
22. Rozpatrzenie oferty Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych na
realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt.:
„Zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych „Razem pod
żaglami”.
23. Przedstawienie pisma z dnia 31.05.2019 r., Pani D.J. zam. w Józefowie w sprawie
zawarcia umowy na udostępnienie na okres 3 miesięcy lokalu mieszkalnego do
zamieszkania.
24. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Otwocku
wotum zaufania za 2018 rok.
25. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

