Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
13.05.2020 r. o godz. 11

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 91 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 90/20 z dnia 06.05.2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi
powiatowej Nr 2744W – Człekówka – Ponurzyca – Osieck; ciąg dalszy tematu
z posiedzenia dn. 06.05.2020 r., prot. Nr 90/20.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku dot. organizacji robót
publicznych.
6. Przedstawienie interpelacji z dnia 04.05.2020 r. radnej Grażyny Kilbach w sprawie
przesunięcia środków w wysokości 338.000,00 zł z zadania budowy ronda w Gliniance
na skrzyżowaniu ul. Napoleońskiej i ul. Łąkowej na zadanie przygotowania dokumentacji
projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 2703W ul. Mickiewicza
w Góraszce.
7. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o wyrażenie zgody na druk banerów
promocyjnych, na których umieszczone zostaną podziękowania dla służb medycznych
oraz wolontariuszy pracujących podczas pandemii koronowirusa, a także promocji
platformy otwockwkoronie.pl.
8. Przedstawienie wniosku z dnia 05.05.2020 r., Nr DOP.071.32.2020 członka Zarządu
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała Mrówki
o inicjatywę zarządu powiatu otwockiego w zakresie podjęcia uchwały przez
Zgromadzenie Wspólników PCZ w sprawie podjęcia czynności w zakresie dochodzenia
roszczeń od ubezpieczyciela o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu
zarządu przez poprzedni Zarząd PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku.
9. Przedstawienie kopii protestu z dnia 04.05.2020 r. mieszkańców Otwocka dot.
rozpoczętej 29 kwietnia 2020 r. budowie masztu stacji bazowej telefonii komórkowej na
działce w Otwocku.
10. Przedstawienie pisma z dnia 30.04.2020 r., Nr ŚDS/49/I/2020 Dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy w Otwocku Agnieszki Wieczorek w sprawie wyrażenia zgody na
odstępstwo w pełnym zakresie od dyspozycji w dotyczących realizacji wydatków

bieżących

w

związku

z

pandemią

wirusa

SARS-CoV-2;

odp.

na

pismo

S.OS.V.0023.46.2020.
11. Przedstawienie pisma z dnia 07.05.2020 r., Nr PCPR.FK.3220.5.2020 Dyrektor Domów
dla Dzieci Małgorzaty Woźnickiej w sprawie wdrożenia w Domach dla Dzieci
w Otwocku planowanych w 2020 roku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.
12. Przedstawienie pisma z dnia 05.05.2020 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Karczewie Ireny Krucz w sprawie wyrażenia zgody na używanie od maja br.
samochodu prywatnego Pracownika do celów służbowych.
13. Przedstawienie pisma z dnia 29.04.2020 r. firmy Dokumentacja Środowiskowa –
Wojciech Pająk w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Józefowa na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
14. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w 2-dniowym szkoleniu
dotyczącym

wdrożenia

i

zastosowania

Pracowniczych

Planów

Kapitałowych

pracowników Kadr w strukturze Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz
pracownika Płac Wydziału Finansowego.
15. Przedstawienie pisma z dnia 11.05.2020 r. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1
im. K. I. Gałczyńskiego Joanny Michalczyk w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie czyszczenia wszystkich kanałów wentylacyjnych w budynku Liceum.
16. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
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