
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu           

22.07.2020 r. o godz. 11 
00

 
 
w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 105 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; łącznie 8 uchwał.   

3. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

o zwiększenie wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym 

Domu Dziecka w Podbieli o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację 

wypoczynku letniego dla czworga wychowanków.     

4. Przyjęcie oferty Fundacji „Maraton Warszawski” na realizację zadania publicznego 

w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania sportu pt.: „Krwawa Adventure 

Race”.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 15.07.2020 r. Pana P.S. w sprawie wezwania do zapłaty 

kwoty 10.000,00 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. 

Tabor, gmina Celestynów.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 15.07.2020 r., Nr DZD/4513/20 Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku dot. kosztu zakupu substancji sorbent i sintan; ciąg dalszy tematu                              

z posiedzenia dn. 01.07.2020 r., prot. Nr 101/20. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 09.07.2020 r., Nr RGBiGP.6822.1.2020 Wójta Gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie zajęcia stanowiska dot. udostępnienia 

działki drogi powiatowej Nr 2718W celem realizacji zadania pn.: „Budowa skrzyżowania 

bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz 

z budową przyległego układu kolejowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-

drogowego kat A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu 

pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.  

8. Przedstawienie pisma (e-mail) z dnia 15.07.2020 r. p.o. Komendanta Powiatowego 

Policji w Otwocku Przemysła Dębińskiego w sprawie realizacji zakupów na rzecz KPP 

w Otwocku w związku z oszczędnościami z tytułu wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zadania: „Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej 

Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia 

dn. 15.07.2020 r., prot. Nr 104/20.  

9. Zapoznanie z Raportem o stanie powiatu otwockiego za 2019 rok.  

10. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 104/20 z dnia 15.07.2020 r.  

11. Sprawy różne. 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski   


