
Autopoprawka  

do projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu Otwockiego dnia 30 kwietnia 2020 r.: 

 

W związku z wprowadzeniem zmiany nazwy organu na Rada Powiatu Otwockiego 

wprowadza się w projektach uchwał następujące zmiany: 

 

Ad. 3. projekt Nr 1): 

1) 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. 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego; 

W treści uzasadnienia  

• Ad. § 4 pierwszy akapit – w odniesieniu do uchwały Nr 118/XV/19 poprawna nazwa 

organu. Zmiana przy określeniu nazwy Zarządu Powiatu: „upoważniający Zarząd 

Powiatu w Otwocku Otwockiego do udzielania w roku budżetowym poręczeń 

i gwarancji do kwoty 500.000 zł.” 

 

Ad. 3. projekt Nr 2): 

2) 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. 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego; 

 

Ad. 3. projekt Nr 3): 

3) w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia                     

Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44. 

 
W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego; 

• § 1 ust. 1 – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego. 

 

Ad. 3. projekt Nr 5): 

5) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 

zostaną przeznaczone środki PFRON. 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego. 

W załączniku: 

• w główce załącznika – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego. 

 

Ad. 3. projekt Nr 6): 

6) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 

2020-2022; 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego. 

 



Ad. 3. projekt Nr 7): 

7) w sprawie przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-2023”. 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego; 

 

Ad. 3. projekt Nr 8): 

8) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  

na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych  

w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 

ha  obr. 118  oraz nr 9/1 o z obr. 118. 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego; 

• § 3 - należy zmienić nazwę organu na Zarządowi Powiatu Otwockiego; 

 

Ad. 3. projekt Nr 9): 

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

 

W treści uchwały: 

• w główce uchwały – należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego; 

W treści uzasadnienia: 

• ostatni akapit - należy zmienić nazwę organu na Rada Powiatu Otwockiego;  

„Rada Powiatu w Otwocku Otwockiego postanowiła udzielić pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem dla 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku, który 

zrealizuje powyższe zadania.”  

 

Ad. 7.  

W główce sprawozdania zmienić nazwę na: Zarządu Powiatu Otwockiego. 

 

        

         Przewodniczący Zarządu  

              Cezary Łukaszewski  

 


