
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

21.10.2020 r. o godz. 13 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 124 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu

Otwockiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

prawnej na terenie powiatu otwockiego w 2021 roku.

6. 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.

7. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o przejęcie

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku 25 przez gminę Wiązowna.

8. Rozpatrzenie wniosku z dnia 06.10.2020 r. Spółki Wodnej Ostrów o zmianę zadania

dofinansowanego w 2020 r. z budżetu powiatu otwockiego.

9. Rozpatrzenie wniosku z dnia 27.09.2020 r. Spółki Wodnej Centrum o zmianę zadania

dofinansowanego w 2020 r. z budżetu powiatu otwockiego.

10. Rozpatrzenie wniosku z dnia 30.09.2020 r. Spółki Wodnej Wiązowna Kościelna o zmianę

zadania dofinansowanego w 2020 r. z budżetu powiatu otwockiego.

11. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o uruchomienie dwóch nowych

stanowisk dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu.

12. Przedstawienie kopii pisma z dnia 12.10.2020 r., Nr PF.0761.16.10.2020 Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Romana Krzywiec w sprawie ujęcia

w projekcie budżetu powiatu na 2021 rok kwoty 30.000,00 zł na realizację zadania pn.:

„Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwock na remont i modernizację budynku

strażnicy”.

13. Przedstawienie pisma z dnia 13.10.2020 r., Nr WIN.7010.2.2020 Prezydenta Miasta

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu

powiatu na rok 2021 zadań:

- zagospodarowanie terenu przed Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. K. I.

Gałczyńskiego w Otwocku,



- przebudowa chodników w ul. Poniatowskiego na odc. od ul. Filipowicza do ul.

Pułaskiego oraz w ul. Filipowicza na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego,

- projekt i budowa tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Andriollego i ul. Hożej,

- projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w ul. Poniatowskiego na odc.

od ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza,

- remont chodników w ul. Narutowicza na odc. od ul. Stawowej do S17 w technologii

nawierzchni bitumicznej.

14. Przedstawienie pisma z dnia 12.10.2020 r. radnego Grzegorza Michalczyka z wnioskami

do budżetu powiatu na rok 2021 na terenie gminy Kołbiel.

15. Przedstawienie pisma z dnia 12.10.2020 r. radnego Grzegorza Michalczyka z wnioskami

do budżetu powiatu na rok 2021 na terenie gminy Osieck.

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie dokumentacji

projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza

w Góraszce.

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków finansowych

na realizację zadania: „Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego

Popiełuszki w Józefowie”.

18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków finansowych

na realizację zadania: „Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym

od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej) w Sobieniach-

Jeziorach”.

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

20. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:

- Nr 121/20 z dnia 09.10.2020 r.,

- Nr 123/20 z dnia 16.10.2020 r.

21. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


