
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

21.05.2020 r. o godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 93 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 91/20 z dnia 13.05.2020 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na

terenie powiatu otwockiego.

4. 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.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty

Otwockiego.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu

Powiatu Otwockiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dziewięciu

lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku wraz z udziałem

w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Powiatu Otwockiego;

oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dzieło na wycenę 9 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży.

8. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zlecenie wykonania

przeglądów stanu technicznego oraz czyszczenie i udrażnianie rynien w budynkach

stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

9. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zlecenie wykonania

przeglądów stanu technicznego, czyszczenie i udrażnianie rynien oraz zawarcie umowy

na usługi asenizacyjne w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.

10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na

wykonanie dokumentacji tj. opracowanie aktualizacji ewidencji gruntów dla sześciu

działek w Otwocku stanowiących własności Powiatu Otwockiego.

11. Zatwierdzenie:

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego,

- zestawienia zmian w funduszu jednostki,

- rachunku zysków i strat,

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- informacji dodatkowej.



12. Podjęcie decyzji kierunkowych w zakresie rozpoczęcia tworzenia – z wykorzystaniem

wiedzy potencjalnych Partnerów Prywatnych – stosownych analiz, które mają ułatwić

podjęcie decyzji o realizacji Projektu PPP w zakresie budowy nowej siedziby Starostwa

Powiatowego.

13. Zapoznanie z opinią prawną z dnia 15.05.2020 r. Kancelarii Adwokackiej w przedmiocie

postępowania zarządu przy zawieraniu umów przez powiat; odp. na wyciąg Nr 807

z projektu prot. Nr 91/20 z posiedzenia dn. 13.05.2020 r.

14. Rozpatrzenie uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego: Ratownictwo i ochrona

ludności, które zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonych przez:

- Ochotniczą Straż Pożarną w Pogorzeli – zadanie: Wzmocnienie potencjału ratowniczego

jednostki OSP Pogorzel i akcja informacyjna dla mieszkańców w związku z istniejącym

zagrożeniem chemicznym na terenie gminy Osieck,

- Otwockie Wodne Pogotowie Ratunkowe – zadanie: Ratownictwo i ochrona ludności

w 2020 roku.

15. Przedstawienie pisma z dnia 14.05.2020 r., Nr ZS.S.1122.1/19/20, 319/19/20/S Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 2 Moniki Chudek w sprawie wypłacenia nauczycielom ZS Nr 2

dodatku motywacyjnego za miesiąc czerwiec.

16. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski


