
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

12.08.2020 r. o godz. 12 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 109 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

Otwockiego za 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół

i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych

dodatku motywacyjnego.

6. 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.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej

w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania

informacji o schematach podatkowych oraz raportowania schematów podatkowych dla

Powiatu Otwockiego.

8. Przedstawienie pisma z dnia 03.08.2020 r. Dyrektora Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami Moniki Pokrywczyńskiej w sprawie wyrażenia zgody na  rozpoczęcie

procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. postępowań dotyczących ustalania

odszkodowań za nieruchomości wydzielane pod budowę dróg publicznych – ZRID wraz

z regulacją stanu prawnego.

9. Przedstawienie pisma z dnia 06.08.2020 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Organizacyjnego i Spraw Społecznych Anny Rudnickiej w sprawie zakupu urządzeń do

dezynfekcji dokumentów wpływających do Kancelarii.

10. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o wyrażenie zgody na zamieszczenie

dodatkowych treści na banerach, będących w użyczeniu powiatu, które będą

wykorzystane w ramach akcji promocyjnych.

11. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o wyrażenie zgody na utrzymanie

dofinansowania wydarzenia pn.: „Festiwal Otwock Blues Bazar 2020” dofinansowanego

w ramach otwartych konkursów ofert, na pierwotnym poziomie.

12. Przedstawienie informacji z dnia 05.08.2020 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji

Rafała Skwiota w sprawie wycofania z realizacji wydarzenia pn.: „Krwawa Adventure

Race”.



13. Przedstawienie informacji z dnia 06.08.2020 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji

Rafała Skwiota w sprawie przełożenia terminu organizacji Powiatowych Mistrzostw

Tańca Towarzyskiego Osób z Niepełnosprawnością, wynikających z harmonogramu

pracy BKiP.

14. Przedstawienie pisma z dnia 06.07.2020 r., MM-Projekt Projektowanie i Konsulting

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą

powiatową 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku”.

15. Przedstawienie kopii pisma z dnia 30.07.2020 r., Nr 9652/FKZ/2020 Członka Zarządu

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji Michała Mrówki z prośbą

o dofinansowanie działalności bieżącej w III kwartale 2020 roku poprzez podwyższenie

kapitału zakładowego w wysokości 982.300,00 zł oraz w wysokości 160.200,00 zł

(zabezpieczone poręczeniem).

16. Przedstawienie pisma z dnia 04.08.2020 r., Nr 9941/2020 Członka Zarządu Powiatowego

Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji Michała Mrówki w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie umowy dzierżawy powierzchni na kiosk handlowo-prasowy

w budynku głównym Szpitala.

17. Rozpatrzenie wniosku z dnia 14.07.2020 r. Spółki Wodnej Pogorzel w sprawie zmiany

zadania dofinansowanego w 2020 r. w budżetu powiatu otwockiego.

18. Przedstawienie pisma z dnia 04.08.2020 r. p.o. Dyrektora Wydziału Administracyjnego

Iwony Wysockiej w sprawie ogrodzenia terenu Urzędu Starostwa przy ul. Górnej

(parking od strony hurtowni ANGRA).

19. Zapoznanie z kopią protokołu Komisji Rewizyjnej z analizy audytu Zarządu Dróg

Powiatowych wykonanego w roku 2019.

20. Zapoznanie z kopią protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli usuwania drzew i krzewów

przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017-2019 oraz kontroli nasadzeń drzew

w pasie dróg powiatowych w latach 2017-2019.

21. Zapoznanie z kopią pisma z dnia 30.07.2020 r., Nr SPN.I.7722/MWB/1468/01 Dyrektor

Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie Katarzyny Łuby z informacją o możliwości zapoznania się z dokumentami

w sprawie dot. wydania decyzji w trybie art. 64 ustawy – Przepisy wprowadzające

ustawy reformujące administrację publiczną.

22. Zapoznanie z pismem z dnia 04.08.2020 r., Nr U-2.4421.9.2020.8.AB Wicemarszałka

Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego informujące o podjętej uchwale Nr

1116/150/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku

w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków

dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego.



23. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

24. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:

- Nr 107/20 z dnia 03.08.2020 r.,

- Nr 108/20 z dnia 05.08.2020 r.

25. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski


