Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
30.10.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 60 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 58/19 z dnia 22.10.2019 r.,
- Nr 59/19 z dnia 24.10.2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych

w Otwocku z/s w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36.
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 11.10.2019 r., Nr ZS.26.8.2019 Dyrektor Zespołu Szkół Nr
2 Moniki Chudek w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie zagospodarowania drewna
pochodzącego z wycinki drzewna na terenie ZS Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7.
6. Przedstawienie pisma z dnia 11.10.2019 r., DZD/9836/ZP/MK/19 Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusza Płaczka z rekomendacją lokalizacji ustawienia
radarów na terenie gmin powiatu otwockiego; odp. na wyciąg Nr 490 z prot. Nr 54/19
z posiedzenia dn. 25.09.2019 r. dot. wniosków z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
7. Przedstawienie pisma z dnia 11.10.2019 r., DZD/9835/ZP/MK/19 Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusza Płaczka z wskazaniem najbardziej
niebezpiecznych przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych mieszczących się
przy drogach powiatowych; odp. na wyciąg Nr 485 z prot. Nr 54/19 z posiedzenia dn.
25.09.2019 r.
8. Przedstawienie odpowiedzi Biura Kultury i Promocji na wyciąg Nr 468 z prot. Nr 53/19
z dn.11.09.2019 r.
9. Rozpatrzenie:
- 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”,
- wniosku Fundacji EUROPA 112 na realizację zadania: Szkolenia w zakresie zagrożeń
w szkołach „Bezpieczna Szkoła”.

10. Rozpatrzenie wniosku o nieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątku
ruchomego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku – fotele na
płozie i fotel skórzany.
11. Rozpatrzenie wniosku o rozpoczęcie prac nad Studium Wykonalności dla projektu pn.:
„Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w powiecie otwockim”; ciąg dalszy tematu
z posiedzenia dn. 02.10.2019 r., prot. Nr 55/19.
12. Przedstawienie pisma z dnia 17.10.2019 r., Nr K/OliŚ/146/10/2019/PPr firmy MGGP
Grupa MGGP w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej w trybie art. 9o ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym dla linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa –
Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin etap I.
13. Przedstawienie pisma z dnia 21.10.2019 r., Nr KPP-PR-9056/7817/19 I Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzeja Bełza w sprawie wsparcia
jednostki w zakresie zakupu, przeszkolenia i wsparcia w utrzymaniu psa służbowego
tropiąco-patrolowego.
14. Zapoznanie z wnioskiem z dnia 14.10.2019 r. Kancelarii Rady Prawnego Tomasz
Iwańczyk o udzielenie informacji publicznej przez Wójta Gminy Celestynów o
aktualnym stanie i statusie inwestycji w postaci budowy bezkolizyjnego przejazdu przez
tory linii kolejowej Nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie.
15. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
16. Sprawy różne.
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