
 1

SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 27 sierpnia 2015 r. do dnia 21 października 2015  r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 39/15, 40/15, 

41/15, 42/15, 43/15, 44/15, 45/15, 46/15, 47/15, 48/15). 
 
I. Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 43/15 z dnia 23.09.2015 r.  
1. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających                  

w roku 2016. 
2. Udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym 

użytkownikiem lokalu mieszkalnego o pow. 36 m2 w budynku usytuowanym na działce 
ew. nr 73/7 w obr. 8 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 
 

Protokół Nr 46/15 z dnia 07.10.2015 r. 
3. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 11,0219 ha z obr. 13 
Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA. 

 
Protokół Nr 47/15 z dnia 14.10.2015 r.  
4. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu   w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.              

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
5. Zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.              

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028             
z późn. zm. 

6. Nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli. 
7. Zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015 r.                    

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 
zostaną przeznaczone środki PFRON. 
 

Protokół Nr 48/15/15 z dnia 21.10.2015 r.  
8. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w miejscowości Izabela, gm. 
Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha 
z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

 
 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 39/15 z dnia 31.08.2015 r.  
1. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „ROR tak, ale gdzie?” 

 
Protokół Nr 40/15 z dnia 02.09.2015 r.  
2. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  w Otwocku do 

załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych 
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do wydawania decyzji 
administracyjnych. 
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3. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  w Otwocku  do 
składania oświadczeń woli w sprawach  związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 
powiatowych, oraz w sprawach majątkowych z zakresu zadań inwestycyjno-
remontowych na drogach powiatowych. 

4. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do 
zamawiania i odbioru blankietów zezwoleń kategorii I, oraz  wydawania zezwoleń 
kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych Powiatu 
Otwockiego. 

 
Protokół Nr 41/15 z dnia 09.09.2015 r. 
5. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.                

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
6. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Rady 

Powiatu w Otwocku. 
 
Protokół Nr 42/15 z dnia 16.09.2015 r. 
7. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.              

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
8. Unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 

roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
turystyki   i krajoznawstwa. 

9. Zmiany uchwały nr XXXIX/19/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 15 kwietnia 
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie 
powiatu otwockiego. 

10. Zmian w uchwale Nr XCVIII/41/15 Zarządu Powiatu  w Otwocku z dnia 9 września 
2015 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 
2016 Rady Powiatu w Otwocku. 

 
Protokół Nr 43/15 z dnia 23.09.2015 r.  
11. Unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                     

w 2015/2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.   
12. Wykonania uchwały nr 69/VIII/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 3 września 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego stanowiącej działki ewidencyjne nr działki ewidencyjne nr 31/10 o pow. 
0,1500 ha, nr 31/11 o pow. 0,1500 ha oraz nr 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165                   
w Otwocku. 
 

Protokół Nr 44/15 z dnia 29.09.2015 r.  
13. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.             

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
 
Protokół Nr 45/15 z dnia 30.09.2015 r.  
14. Wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej 

własność  Powiatu Otwockiego i będącej w posiadaniu zależnym przez Powiatowe 
Centrum Zdrowia Spółka  z o.o., dotyczy  działki  nr  42/6, obr. 46 miasto Otwock. 

 
Protokół Nr 46/15 z dnia 07.10.2015 r.  
15. Wykonania uchwały nr 68/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 września 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy  ul. Ks. Malinowskiego, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 101 o pow. 0,6638 ha i nr 102/2              
o pow. 1,0655 ha z obr. 5; z ceną wywoławczą w wysokości 4.302.000,00 zł. 

16. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.             
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm. 
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Protokół Nr 47/15 z dnia 14.10.2015 r.  
17. Przeznaczenia na wynajem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu 

mieszkalnego nr 23 o pow. 24,68 m2 usytuowanego w budynku położonym                         
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B. 

18. Przeznaczenia na wynajem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu 
mieszkalnego nr 27 o pow. 22,01 m2 usytuowanego w budynku położonym                          
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B. 

19. Upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do 
organizowania pracy, kierowania bieżącymi sprawami   i reprezentowania na zewnątrz 
Rodzinnego Domu dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy  ul. Ujejskiego 14 – jednostki 
budżetowej Powiatu Otwockiego. 

20. Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Otwocku do 
załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych 
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do wydawania 
decyzji administracyjnych. 

21. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3  do 
reprezentowania interesów Powiatu Otwockiego we wszystkich sprawach dotyczących 
realizacji projektu „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
 

Protokół Nr 48/15 z dnia 21.10.2015 r. 
22. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.              

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
23. Powołania Zespołu ds. opracowania „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok”. 

24. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego 
czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat                        
i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)”.  

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 39/15 z dnia 31.08.2015 r. 
1. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 223/CRU/2015 z dnia 

07.08.2015 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg 
powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock – Pogorzel – Stara Wieś – III 
etap”. 

 
Protokół Nr 40/15 z dnia 02.09.2015 r. 
2. Wyrażono zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Otwockiego w materiałach 

konferencyjnych przygotowanych na spotkania szkoleniowe organizowane przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Otwockiego. 

3. Postanowiono o przekazaniu Pani Joannie Pawlak - Prezes PCZ Sp. z o.o. pisma Pana 
P.M. w sprawie rozwiązania Kontraktu Menedżerskiego przez Prezesa Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., celem ustosunkowania się i przekazania 
informacji o podjętych działaniach  w przedmiotowej sprawie. 

 
Protokół Nr 41/15 z dnia …09.09.2015 r.  
4. Przyjęto do realizacji zapytania radnych zgłoszone podczas VIII sesji rady Powiatu 

odbytej 3 września 2015 r.   
5. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na 

osiedlu Ługi Południowe w Otwocku odchodzącej od ul. Gen. A.E. Fieldorfa, 
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6. Negatywnie zaopiniowano propozycję pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez 
wyłączenie z użytkowania ul. Zaułek Portowy oraz ul. Mikołaja Reja w Otwocku.   

7. Postanowiono zaprosić przedstawicieli firmy MGGP S.A. na spotkanie, celem negocjacji 
warunków wynajmu pomieszczeń w szkole w Kołbieli przy ul. Parkowej 1. 

 
Protokół Nr 42/15 z dnia 16.09.2015 r.  
8. Przyjęto do wiadomości informacje Dyrektora ZDP  o stanie realizacji zadań drogowych 

przyjętych w budżecie powiatu na rok 2015, a także prac wykonanych w ramach umów 
zawartych z samorządami. 

9. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy dzierżawy nr 21/GN/2013 zawartej  
w dniu 31 stycznia 2013 r. pomiędzy Powiatem Otwockim, a Powiatowym Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. 

10. Wyrażono zgodę na rozszerzenie zakresu prac objętych umową zgodnie z kosztorysem 
ofertowym Wykonawcy na roboty dodatkowe, wraz ze zmianą wynagrodzenia 
Wykonawcy -  zadanie: wykonanie adaptacji pomieszczeń na Kancelarię Starostwa 
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10. 

 
Protokół Nr 43/15 z dnia 23.09.2015 r. 
11. Zaakceptowano treść decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie wygaszenia prawa 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej – Domu 
Pomocy Społecznej „Wrzos” w stosunku do zabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działki nr 2/1 o pow. 0,0536 ha, nr 4/4 o pow. 2,0123 ha i nr 8/1  
o pow. 0,0016ha z obr. 118, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00037303/8 i oddania w trwały na 
czas nieoznaczony ww. jednostce zabudowaną  nieruchomość gruntową stanowiącą 
własność Powiatu Otwockiego, położoną w Otwocku, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działki nr 4/7 o pow. 1,0823 ha i nr 8/1 o pow. 0,0016 ha z obr. 118, dla której Sąd 
Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
WA1O/00037303/8. 

12. W związku z pismem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Otwocku w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2016 kwoty 
6.000,00 zł jako dofinansowania organizacji powiatowych zawodów sportowo-
pożarniczych postanowiono  o przekazaniu pisma do prac przy konstruowaniu projektu 
budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2016. 

13. W związku z 35 rocznicą NSZZ Solidarność postanowiono o zawarciu porozumienia                
o współorganizacji uroczystości 35 rocznicy NSZZ Solidarność – kwota 1.500,00 zł; 
(środki z działu promocji), oraz bezpłatnym udostępnieniu sali w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 

14. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/238/2015 z dnia 
08.07.2015 r. przedłożonego przez Gminę Wiązowna w sprawie udzielenia powiatowi 
pomocy rzeczowej  w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – na odcinku od działki ew. nr 
84/2 w m. Dziechciniec do działki ew. nr 125 w m. Malcanów (ul. Kotliny) – o dł. 
wynoszącej ok. 3.125,0 m oraz na odcinku drogi od działki 36/2 w m. Lipowo od działki 
ew. nr 413  w m. Glinianka (Ośrodek Zdrowia) – o dł. ok. 2.280,0 m. 

15. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Kołbiel w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania: „Modernizacja 
drogi powiatowej  w Sępochowie”. 

16. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z  Miastem Otwock: 
- w sprawie wykonania budowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. 
Samorządowej (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym),   
- w sprawie wykonania projektu i budowy parkingów na os. Stadion. 
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17. Wyrażono zgodę na adaptację pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku 
Starostwa przy ul. Górnej 13 obecnie zajmowanych przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na potrzeby archiwum zakładowego dla 
Starostwa w Otwocku  – z kwotą adaptacji i doposażenia pomieszczeń w wysokości ok. 
55 tys. zł. netto. 
 

Protokół Nr 45/15 z dnia 30.09.2015 r.  
18. Wyrażono zgodę  na realizację  procedury naboru do Zespołu ds. opracowania programu 

współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2016 rok. 

19. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego                
w sprawie  partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa  informacyjnego w zakresie                 
e-administracji i geoinformacji”. 

20. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem  Otwock o udzielenie pomocy 
rzeczowej dla powiatu na zadanie polegające na przebudowie  chodnika i krawężników 
w ulicy Kołłątaja na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Kołłątaja nr 29 wraz                         
z wjazdami, oraz aneksu nr 1 do umowy nr 22  z dnia 29 kwietnia  2015 roku w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi w przedmiocie wykonania projektu budowy 
ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Orlej.  

21. Wyrażono zgodę na zawarcie z Miastem Otwock: 
- aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ułożenie nakładki  
asfaltowej w ul. Narutowicza, 
- umowy na udzielenie pomocy rzeczowej w postaci budowy przystanków 
autobusowych w ulicy  Żeromskiego i Narutowicza, 
- umowy  o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi w formie zakupów materiałów do  
budowy odwodnienia w drogach powiatowych. 

22. W sprawie przekazania samochodu marki Chrysler Voyager 2,8 przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne Zespołowi Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 wyrażono 
stanowisko, iż Oświata Powiatowa w Otwocku może realizować faktury związane                   
z utrzymaniem  ww. pojazdu  pod warunkiem, iż wymieniony pojazd znajduje się                    
w ewidencji środków  trwałych  placówki. 

23. Podjęto decyzję o odmowie zwrotu poniesionych  nakładów przez Panią A.W.                          
w związku z najmem lokalu przy ul. Głównej w Józefowie. 

24. Przyjęto wiadomości treść odpowiedzi  Prezesa  Powiatowego Centrum Zdrowia                   
Sp. z o.o.  w sprawie roszczeń Pana P.M. w związku z rozwiązaniem Kontraktu 
Menadżerskiego. 

25. Na wniosek  tzw. konwentu wójtów gmin obszarów wiejskich w sprawie współpracy 
Powiatu i Gmin w zakresie  remontów i budowy dróg lokalnych, postanowiono wystąpić 
do  gmin wymienionych w  piśmie  o przedstawienie  propozycji współpracy  w zakresie  
planowania remontów i budowy dróg lokalnych. 
 

Protokół Nr 46/15 z dnia 07.10.2015 r.  
26. Odmówiono Panu J.K. unieważnienia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej              

w Otwocku oznaczonej jako działka ew. nr 13/13  obr. 5 oraz zwrotu wadium.     
27. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 

Nadleśnictwa Celestynów do wysokości 14 zł/ha. 
28. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 

Nadleśnictwa Mińsk do wysokości 14 zł/ha. 
29. Pozytywnie zaopiniowano propozycję Gminy Wiązowna w sprawie zaliczenia dróg na 

terenie gminy do kategorii dróg gminnych: 
- ul. Trakt Napoleoński – na odcinku od granicy administracyjnej gminy do ul. 
Jeździeckiej, 
- ul. Kościelna – na odcinku od ul. Napoleońskiej do ul. Wawrzynieckiej, 
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- ul. Polna – na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Brzozowej, 
- ul. Brzozowa – na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Polnej, 
- ul. Wypoczynkowa – na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Armii Krajowej. 

30. Pozytywnie zaopiniowano dokumentację projektową dla inwestycji pod nazwą: 
„Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego”. 

31. Zapoznano się z uchwałą Nr Wa.301.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opinii                               
o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Otwocku informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Otwockiego za pierwsze półrocze 2015 roku. 

32. Wyrażono zgodę na wydłużenie do dnia 16.10.2015 r. terminu realizacji umowy             
o dzieło nr 220/CRV/KT/2015 z dnia 31.07.2015 r. na opracowanie dokumentu pn.: 
„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 
Otwockiego do 2025 roku”. 

 
Protokół Nr 47/15 z dnia 14.10.2015 r.  
33. Wyrażono zgodę na likwidację Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku przy                         

ul. Ujejskiego 14 i przeniesienia do tej nieruchomości Domu dla Dzieci w Otwocku przy 
ul. Myśliwskiej 2. 

34. Przyjęto „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za 
rok szkolny 2014/2015”. 

35. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy Nr 58/CRU/2015 (158/2018)                   
z Gminą Józefów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi poprzez realizację 
zadania: „Projektowanie  i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz  z przejściami dla 
pieszych Leśna/3 Maja”. 

36. Postanowiono o zawarciu  z Panią B.P.  umowy regulującej korzystanie z gruntu na 
okres od dnia 01.09.2015 r. do momentu sprzedaży nieruchomości położonej                         
w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7, ale nie dłużej niż na okres do 3 lat. 
 

Protokół Nr 48/15 z dnia 21.10.2015 r.  
37. Wyrażono zgodę na podział kosztów obsługi prawnej wynikającej z umowy nr 

226/CRU/ORIS/2015 z Kancelarią KPMZ. pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci                        
i Radcowie Prawni Spółka Partnerska zs. w Rzeszowie na Starostwo i jednostki 
organizacyjne powiatu 

38. Wyrażono zgodę na udział Powiatu Otwockiego w konkursie „Stolica Kultury 
Mazowsza”. 

39. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego wyjazdu uczniów na Olimpiadę 
Kreatywności Destination Imagnation w Pekinie w kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko 
w ramach promocji powiatu.    

40. Wyrażono zgodę na wsparcie 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                     
w wysokości 5.000,00 zł. 

 
 

        Przewodniczący Zarządu  
   Mirosław Pszonka 


