Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
20.11.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 63 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 61/19 z dnia 06.11.2019 r.,
- Nr 62/19 z dnia 13.11.2019 r.
3. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wyrażenie zgody na
wykorzystanie przez Domy Pomocy Społecznej całości zabezpieczonych środków
finansowych Powiatu Otwockiego jako wkład własny do wnioskowanej dotacji z budżetu
państwa.
4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe wyjazdu Reprezentantki Polski na zawody
Mistrzostwa Świata Fitness w Bratysławie w dniach 29.11-01.12.2019 r.
9. Rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe wyjazdu zawodników KSW Bushi na
zawody Mistrzostwa Świata Kyokushin World Union w Nur-Sultan w Kazachstanie.
10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o określenie warunków
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
11. Przedstawienie do akceptacji projektu porozumienia pomiędzy powiatem otwockim,
a Rodzinnym Centrum Zdrowia w Otwocku w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego 160 wychowanków Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul.
Majowej 17/19, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
12. Przedstawienie pisma z dnia 17.10.2019 r., Nr IRD.7111.19.2019.DR Starosty
Piaseczyńskiego Ksawerego Gut w sprawie wydania opinii do pozbawienia kategorii
dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych o nr:
- 2819W od węzła 035 do węzła 014 - ul. Kalwaryjska oraz ul. Zaklawaria,
- 2865W od węzła 001 do węzła 015 - ul. Kalwaryjska,
- 2865W od węzła 100 do węzła 003 - ul. Budowlanych.
13. Przedstawienie kopii wniosku z dnia 31.10.2019 r. sołtysa sołectwa Celestynów Tomasza
Wyglądała o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Otwockiego na
zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości.
14. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Karczew w przedmiocie udzielenia
powiatowi pomocy rzeczowej o wartości 18.700,00 zł w postaci opracowania koncepcji
i dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy pasa drogi powiatowej Nr 2726W
w zakresie budowy miejsc postojowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Sobiekursku oraz projektu zmiany organizacji ruchu.
15. Przedstawienie kopii pisma z dnia 06.11.2019 r., Nr 14163/FZK/2019 Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie dofinansowania
bieżącej działalności PCZ Sp. z o.o. o kwotę 1.266.650,00 zł.
16. Rozpatrzenie

wniosku

Powiatowego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Otwocku dot. skanowania operatów
geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
17. Przedstawienie pisma z dnia 12.11.2019 r. Dyrektora Wydziału Architektury
i Budownictwa Józefa Michałowskiego w sprawie podjęcia rozmów z włodarzami gmin
Powiatu Otwockiego w przedmiocie powołania Powiatowej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej.
18. Podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia Punktu Paszportowego z budynku Urzędu
Miasta Otwocka do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej.
19. Przedstawienie pisma z dnia 14.11.2019 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztofa Szczegielniaka zawiadamiające o rozpoczęciu „Kontroli usuwania drzew
i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017-2018. Analiza audytu Zarządu
Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019”.
20. Zaakceptowanie projektu odpowiedzi dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na wniosek
z posiedzenia Komisji dn. 22.10.2019 r. o zwiększenie dodatków za wychowawstwo
klasy w szkołach ponadpodstawowych masowych do 450,00 zł.

21. Zaakceptowanie projektu odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Szczepaniaka
zgłoszone podczas XII sesji Rady Powiatu dot. reorganizacji pracy w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Otwocku.
22. Zaakceptowanie projektu odpowiedzi dla Komisji Budżetowej na wyciąg Nr 8 z prot. Nr
13/19 z posiedzenia dn. 24.10.2019 r. dot. wydatkowania środków i stanu zakupowego
w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
23. Przedstawienie do akceptacji projektu porozumienia trójstronnego pomiędzy Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Powiatem Otwockim, Powiatowym Centrum
Zdrowia Sp. o.o. w restrukturyzacji w sprawie nawiązania współpracy w obszarze
medycznego kształcenia podyplomowego oraz podniesienie jakości i dostępności wiedzy
i dydaktyki medycznej, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach medycznych, w placówkach ochrony
zdrowia nadzorowanych przez Powiat, w tym w Szpitalu, oraz CMKP.
24. Przedstawienie pisma z dnia 04.11.2019 r., Nr WI.7012.4.2019 Wójta Gminy Wiązowna
Janusza Budnego z opinią do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia
kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna; odp. na pismo Nr
S.OS.V.0023.177.2019.
25. Zapoznanie z Decyzją Nr 3546/2019 Nr SPN-III.7570.1.244.2019.EH Wojewody
Mazowieckiego umarzającą postępowanie odwoławcze w związku z wycofaniem przez
STOK Developer sp. z o.o. odwołania od decyzji Starosty Otwockiego Nr 84/2019 z dnia
3 września 2019 r. ustalającej odszkodowanie za grunt, wydzielony na podstawie decyzji
Starosty Otwockiego nr 5/2017 z dnia 14 września 2017 r. zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej rozbudowy skrzyżowania dróg ul. Reymonta i ul. Samorządowej
w obr. 51, 92, 93 i 94 w Otwocku, stanowiący dz. ew. nr 42/6 z obr. 92 w Otwocku.
26. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

