
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

19.02.2020 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                             

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 79 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 78/20 z dnia 12.02.2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi oraz Głównemu 

Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania 

o środki, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na archiwizację dokumentacji Ogniska 

Wychowawczego „Świder” w Otwocku oraz zabezpieczenie środków finansowych na 

wynagrodzenie dla archiwisty i zakup artykułów biurowych niezbędnych do 

przeprowadzenia prawidłowej archiwizacji.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 03.02.2020 r, Nr IRD.7111.6.2019.DR Starosty 

Piaseczyńskiego Ksawerego Gut w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych nr: 

- 2824W – od przejazdu kolejowego (droga wojewódzka nr 873) do skrzyżowania ul. 

Źródlanej (droga powiatowa nr 2824W) i ul. Dzikich Gęsi (droga powiatowa Nr 2825W) 

w miejscowości Wólka Kozodawska, 

- 2825W – od skrzyżowania ul. Źródlanej (droga powiatowa nr 2824W) i ul. Dzikich 

Gęsi (droga powiatowa 2825W) w miejscowości Wólka Kozodawska do skrzyżowania 

ul. Głównej (droga wojewódzka nr 722) i ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 2827W) 

w miejscowości Jazgarzew oraz zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.   

6. Przedstawienie pisma z dnia 09.12.2019 r., Nr SE.060.338/2019 Narodowego Centrum 

Badań Jądrowych w Świerku w sprawie wsparcia organizacji 15 edycji konkursu 

„Fizyczne Ścieżki”. 

7. Zaopiniowanie projektu 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. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm. 

9. Sprawy różne.     

 

 Przewodniczący Zarządu 

    Cezary Łukaszewski  


