Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
10.07.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 42 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 41/19 z dnia 03.07.2019 r.
3. Przedstawienie

decyzji

nr

2299/2019

z

dnia

26.06.2019

r.

znak:

SPN-

II.7570.20.191.2018.KP Wojewody Mazowieckiego ustalającej odszkodowanie za
nieruchomość oznaczoną jako działki ew. nr 150/1, 150/3, 150/5 obr. Stara Wieś Druga
przeznaczone na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17
Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł Lubelska (bez węzła) – Garwolin
(początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od km 19+200 do km 27+900
długość 8,700 km”.
4. Przedstawienie

decyzji

II.7570.17.200.2018.MG

nr

2321/2019

Wojewody

z

dnia

28.06.2019

Mazowieckiego

r.

ustalającej

znak:

SPN-

wysokość

odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki ew. nr 215/1, 215/2, 215/3 obr.
Żanęcin przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa
drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek
obwodnicy) Część II – km 5+650-1-+200”.
5. 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.
6. Przedstawienie pisma z dnia 27.06.2019 r., Nr 8448/Z/19 Prezes Zarządu Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie wyrażenia
zgody na dofinansowanie przez powiat inwestycji wind osobowych dla PCZ Sp. z o.o.
oraz skoncentrowanie usług oferowanych przez Przychodnie przy ul. Mickiewicza
i Armii Krajowej w jednej lokalizacji przy ul. Armii Krajowej w Otwocku.
7. Zapoznanie z pismem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Zakładowa Organizacja Związkowa przy PCZ w sprawie terminu wypłaty – rozliczenia
zaległych należności dla pielęgniarek i położnych.
8. Przedstawienie pisma z dnia 28.06.2019 r. Dyrektora Wydziału Architektury
i Budownictwa Józefa Michałowskiego w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków

finansowych w 2019 roku na zakup teczek papierowych do archiwizowania i opisywania
spraw.
9. Rozpatrzenie wniosku z dnia 28.06.2019 r. radnych Rady Powiatu w Otwocku
o

zabezpieczenie kwoty 60.000,00 zł w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok

z przeznaczeniem na renowację pomnika Chrystusa w Otwocku.
10. Rozpatrzenie wniosku z dnia 28.06.2019 r. radnych Rady Powiatu w Otwocku
o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej popierającej utworzenie rejonu
energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE.
11. Przedstawienie do akceptacji umów z Gminą Karczew w przedmiocie:
- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez
Sobiekursk; Nr 178/2019,
- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na modernizację drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock
Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki; Nr 179/2019.
12. Przedstawienie do akceptacji porozumienia o współpracy z Siecią Badawczą
Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Powiatem
Otwocki, Gmina Karczew w przedmiocie wdrożenia i upowszechniania wyników pracy
Konsorcjum naukowego, powołanego do realizacji projektu pod nazwą „Badania oraz
przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn.
03.07.2019 r., Nr 41/19.
13. Przedstawienie odpowiedzi Inspektora Ochrony Danych Darii Bartnickiej na pytanie
w przedmiocie administratora danych osobowych studentów w przypadku zawarcia
porozumienia z Wyższa Szkołą Bankową w Warszawie; odp. na wyciąg Nr 345 z prot.
Nr 41/19 z posiedzenia dn. 03.07.2019 r.
14. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
15. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

