
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

05.09.2019 r. o godz. 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 52 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 51/19  z dnia 28.08.2019 r.

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego; ciąg

dalszy tematu z posiedzenia dn. 28.08.2019 r., prot. Nr 51/19.

4. 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.

5. Przedstawienie pisma z dnia 14.08.2019 r., Nr WI.7012.4.2019.TD Wójta Gminy

Wiązowna Janusza Budnego w sprawie wyrażenia opinii do propozycji zaliczenia dróg

powiatowych na terenie gminy Wiązowna do kategorii dróg gminnych:

- droga powiatowa nr 2702W Izabela – Nowy Konik w skład której wchodzi ciąg ulic

Szkolnej oraz ul. Asfaltowej,

- droga powiatowa nr 2703W Góraszka - Boryszew w skład której wchodzi ulica

A. Mickiewicza,

- droga powiatowa nr 2704W Boryszew – Michałówek w skład której wchodzi ulica bez

nazwy,

- droga powiatowa nr 2705W Wiązowna – Kąck w skład której wchodzi ciąg ulic:

Kościelnej, Kąckiej, Sosnowej, i Majowej,

- droga powiatowa nr 2708W Dziechciniec – Pęclin – Kąck w skład której wchodzi ciąg

ulic: Dworskiej, Krótkiej, Radosnej i Borowikowej,

- droga powiatowa nr 2712W Wola Karczewska- Kruszówiec w skład której wchodzi

ciąg ulic: Doliny Świdra oraz ulica bez nazwy,

- droga powiatowa nr 2713W Wola Karczewska – Wola Ducka w skład której wchodzi

ciąg ulic: Leszczyny, Słonecznej, M. Dąbrowskiej,

- droga powiatowa nr 2727W Wiązowna (dawny przebieg drogi Warszawa – Lublin)

w skład której wchodzi ulica Lubelska.

6. Przedstawienie pisma z dnia 21.08.2019 r., Nr WIPF.7010.17.2019.DW Burmistrza

Karczewa Michała Rudzkiego z projektem umowy  dot. udzielenia Powiatowi przez

Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie

koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego  w



Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie, a  także koncepcji południowo-wschodniej

obwodnicy Karczewa od ul. Ciepłowniczej do drogi wojewódzkiej nr 801.

7. Przedstawienie pisma z dnia 21.08.2019 r. Spółki Wodnej Południe w Rzakcie w sprawie

zmiany wniosku o udzielenie dotacji.

8. Przedstawienie pisma z dnia 13.08.2019 r. Dyrektor Niepublicznego Liceum

Ogólnokształcącego w Józefowie Małgorzaty Kłosowicz w sprawie wyrażenia zgody na

wypłacenie od września 2019 r. dotacji dla  Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego.

9. Przedstawienie zawiadomienia z dnia 21.08.2019 r., sygn. akt II Kp 299/19, PR 1 Ds.

1095.2018 Sądu Rejonowego w Otwocku II Wydział Karny o posiedzeniu dn.

06.12.2019 r. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora

o umorzeniu śledztwa.

10. Przedstawienie opinii z dnia 27.08.2019 r. Pana Krzysztofa Gralika - Głównego

specjalisty                       w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych w

przedmiocie oferty Otwockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  na

realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i

ochrony ludności w 2019 roku pt. „Ratownictwo i ochrona ludności w 2019

roku”; odp. na wyciąg Nr 432 z prot. Nr 50/19 z posiedzenia dn. 22.08.2019 r.

11. Przedstawienie informacji Sekretarza Andrzeja Soleckiego w przedmiocie porównania za

okres 5 lat środków finansowych przeznaczonych na modernizację sieci

elektroenergetycznej w miejscu gdzie jest utworzony rejon energetyczny czyli

w Mińsku Mazowieckim i w Otwocku w przeliczeniu na kilometry sieci; odp. na wyciąg

Nr 420 z prot. Nr 49/19 z posiedzenia dn. 14.08.2019 r.

12. Przedstawienie opinii prawnej Kancelarii Adwokackiej dot. kwestii związanej

z możliwością przedłużenia umów najmu z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń

w PMDK w Otwocku; odp. na wyciąg Nr 436 z prot. Nr 51/19 z posiedzenia dn.

28.08.2019 r.

13. Zapoznanie z pismem z dnia 22.08.2019 r., Nr 125-RS-2019_RadarEvolis

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego z ofertą sprzedaży urządzenia

Radaru Evolis.

14. Zapoznanie z opinią z dnia 22.08.2019 r., Nr ZGK.DGK.720.1.2019.JO Dyrektora

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie Macieja Nejman nt. pozbawienia

kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna; odp. na pismo Nr

S.OS.V.0330.66.2019.

15. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

16. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
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