
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

28.10.2020 r.  o godz. 14 
00

 
 
w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 126 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego. 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji 

projektu „Rodzinne Drogowskazy”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji grantu      

w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1 do podejmowania czynności w zakresie 

realizacji grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 do podejmowania czynności w zakresie 

realizacji grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  rozkładu  godzin  pracy aptek  

ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

14.10.2020 r., prot. Nr 122/20.  



14. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie uciążliwości odorowej pochodzącej 

z terenu instalacji komunalnej mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielania 

z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się 

w całości lub części do odzysku zlokalizowanej w miejscowości Wola Ducka, gm. 

Wiązowna oraz instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów 

zlokalizowanej w miejscowości Wola Ducka, gm. Wiązowna. 

15. Rozpatrzenie wniosku z dnia 15.10.2020 r. Spółki Wodnej Zakręt o zmianę zadania 

dofinansowanego w 2020 r. z budżetu powiatu otwockiego. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 30.09.2020 r. Pani B.R. z wnioskiem do budżetu powiatu na 

rok 2021 na dokończenie inwestycji dotyczącej odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 

drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Dziechciniec.  

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o zwiększenie środków 

finansowych na modernizację odwodnienia w drodze powiatowej na terenie Józefowa, 

w tym: Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej, Nr 2766W 

w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego.   

18. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji nt. organizacji i prowadzenia Mistrzostw 

Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2020-2021. 

19. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o realizację filmiku edukacyjnego 

z zakresu ratownictwa medycznego, dotyczącego pomocy w przypadku ataków 

duszności, towarzyszących chorobie COVID-19; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

21.10.2020 r., prot. Nr 124/20. 

20. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o włączenie się w akcję „Nie bądź 

sknera, kup pampera”, mającą na celu pomoc rzeczową dla dzieci. 

21. Przedstawienie pisma z dnia 15.10.2020 r. Towarzystwa Przyjaciół Otwocka w sprawie 

wyrażenia zgody na umorzenie zwrotu części dotacji wraz z odsetkami w wysokości 

608,24 zł wynikającej z decyzji Nr 1 Starosty Otwockiego z dnia 8 września 2020 r. na 

realizację zadania publicznego pn.: „Festiwal Świdermajer”.  

22. Zapoznanie z informacją z dnia 21.10.2020 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji 

Rafała Skwiota w sprawie wycofania z realizacji wydarzenia pn.: „Powiatowe 

Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Osób z Niepełnosprawnością”, dofinansowanego ze 

środków powiatu otwockiego.  

23. Zapoznanie z informacją z dnia 26.10.2020 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji 

Rafała Skwiota w sprawie zmiany formuły Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego 

i kategorii nagrodzonych.  

24. Zapoznanie z pismem z dnia 16.10.2020 r., Nr DPR.WPI-ZPI2.4110.43.2020.1.PJ 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji GDDKiA 

Tomasza Stańczaka dot. protokołu Nr 17/2020 z posiedzenia KOPI dla studium 



techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Budowa obwodnicy Kołbieli 

w ciągu drogi krajowej nr 50” – ETAP II.    

25. Zapoznanie z opinią prawną w przedmiocie uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków; odp. na wyciąg Nr 1018 z projektu prot. Nr 

122/20 z posiedzenia dn. 14.10.2020 r.  

26. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o partycypację w kosztach remontu 

instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Andriollego 80 w Otwocku; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 30.09.2020 r., prot. Nr 117/20. 

27. Przedstawienie pisma z dnia 08.09.2020 r., Nr ZG.750.42.2020  Nadleśnictwa Mińsk               

w sprawie zwiększenia stawki na nadzór nad gospodarką leśną do wysokości 18,00zł/ha                   

w 2021 roku. 

28. Zapoznanie z uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 

października 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego administracyjnego 

podziału województwa mazowieckiego.  

29. Zapoznanie z uchwałą Nr XXX/154/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 

14 października 2020 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania 

integralności Województwa Mazowieckiego.  

30. Zapoznanie Zarządu z wynikami rozmów Starosty Otwockiego, Wójta gminy Wiązowna, 

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” 

w przedmiocie przejęcia prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku 25 

przez gminę Wiązowna; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 21.10.2020 r., prot. Nr 

124/20.  

31. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

32. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 122/20 z dnia 16.10.2020 r., 

- Nr 124/20 z dnia 21.10.2020 r., 

- Nr 125/20 z dnia 23.10.2020 r.   

33. Sprawy różne.  

 

                                                                                                      Przewodniczący Zarządu 

        Krzysztof Szczegielniak  


