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w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 116 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku za I półrocze 2020 roku 

3. 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 162/XXIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, 

dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

WA1O/00051022/8. 

5. Rozpatrzenie wniosku z dnia 04.09.2020 r. Spółki Wodnej Południe w sprawie zmiany 

zadania dofinansowanego w 2020 r. z budżetu powiatu otwockiego. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 14.09.2020 r., Nr Ośw.P.M.0711.4.2020 dyrektor Oświaty 

Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki w przedmiocie opinii nt. finansowania szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Karczewie.  

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie rozbudowy 

drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. 

Batorego i Matejki w Otwocku – projekt; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

26.08.2020 r., prot. Nr 111/20.  

8. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji w sprawie zmian w budżecie Biura 

Kultury i Promocji w związku z trwającą pandemią koronawirusa i obowiązującymi 

restrykcjami w zakresie organizacji wydarzeń; ciąg dalszy tematu za posiedzenia dn. 

16.09.2020 r., prot. Nr 115/20.  

9. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 115/20 z dnia 16.09.2020 r.  

10. Sprawy różne.                 

 

 Przewodniczący Zarządu 

    Cezary Łukaszewski   


