
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

22.07.2019 r. o godz. 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 44 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 43/19 z dnia 17.07.2019 r.

3. 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.

4. Opracowanie wniosku Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej w przedmiocie:

- 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.,

- 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.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku,

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz

z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow.

0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną.

6. Przedstawienie pisma z dnia 09.07.2019 r., Nr KS.07.0706.1.15.2019 Dyrektora

Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckiem Mariusza

Martyniaka w sprawie wyrażenia opinii nt. włączenia się do zorganizowania wzajemnej

współpracy podmiotów leczniczych.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie zwiększenia

środków finansowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg

powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i  ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku”; ciąg

dalszy tematu z posiedzenia dn. 17.07.2019 r., prot. Nr 43/19.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie zwiększenia

środków finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej

nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie”.



9. Przedstawienie pisma dnia  24.06.2019 r., Nr PM-ID-EO.7210.27.2019KSZ(3) Zastępcy

Prezydenta M. St. Warszawy Roberta Soszyńskiego w sprawie zaopiniowania

pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

10. Przedstawienie pisma z dnia 15.07.2019 r., Nr DOP.21.01.2019 Prezes Powiatowego

Centrum zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej przekazujące kosztorys

budowy wind osobowych dla PCZ Sp. z o.o.; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.125.2019.

11. Przedstawienie pisma z dnia 16.07.2019 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Janusza Cieszyńskiego w sprawie informatyzacji służby zdrowia i współpracy przy

organizowaniu szkoleń w obrębie powiatu.

12. Rozpatrzenie wniosku o wręczenie nagród najlepszym szkołom biorącym udział

w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

w roku szkolnym 2018/2019.

13. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski


