Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
05.02.2020 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 77 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 75/20 z dnia 29.01.2020 r.,
- Nr 76/20 z dnia 30.01.2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do
oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresów: wspierania
i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiących część działek o nr ew. 51/10 i 51/9 z obr. 48,
będącą częścią prasa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Józefowie.
6. Przedstawienie pisma z dnia 16.01.2020 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. w sprawie
wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W – ul. Mazowieckiej w m.
Dąbrówka w gm. Celestynów i ul. Otwockiej w Celestynowie, związanej z budową
chodnika po wschodniej stronie tej drogi wraz z zatokami postojowymi przy cmentarzu
w Celestynowie; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 08.01.2020 r., prot. Nr 71/20.
7. Przedstawienie pisma z dnia 20.01.2020 r. INFOR Biznes Sp. z o.o. z zaproszeniem do
udziału w Ogólnopolskim Kongresie Perły Samorządu 2020, który odbędzie się 2-3
czerwca br. w Gdyni.
8. Przedstawienie pisma z dnia 21.01.2020 r., Nr Or.A.0040/8/20 Prezesa Związku
Powiatów Polskich Andrzeja Płonka z zaproszeniem na XXVI Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich dn. 21-22 kwietnia 2020 r.
9. Zapoznanie z pismami Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie:
- z dnia 21.01.2020 r., Nr NK.9027.48.2020 z informacją o braku przydatności wody do
spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Starostwa Powiatowego w Otwocku,

- z dnia 21.01.2020 r., Nr NK.9027.50.2020 z informacją o wynikach badaniach próbki
wody ujęcia indywidualnego Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- z dnia 21.01.2020 r., Nr NK.9027.51.2020 w sprawie konieczności przekazywania
MPWIS sprawozdań badania wody.
10. Zapoznanie z pismem z dnia 23.01.2020 r., Nr 129/20 Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Garwolinie Sławomira Głowińskiego w sprawie programu edukacyjnego
pn.: „CYBER.MIL z klasą”.
11. Sprawy różne.
Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

