
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

25.11.2020 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 133 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Podjęcie uchwały sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie

zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu

Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

w drodze powierzenia zadania publicznego w 2021 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 zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu

w Otwocku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Otwocku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla

Miasta Otwocka na lata 2020 – 2023”.

6. Przedstawienie pisma z dnia 09.09.2020 r. Stowarzyszenia Puszcza Mazowiecka

w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na 2021 rok środków finansowych na

realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

7. Przedstawienie pisma z dnia 03.11.2020 r., Nr T19B09-ZDPO-S05-L-W-01 firmy

SYSTRA S.A. Oddział w Polsce w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: „Budowie

i przebudowie linii kolejowej nr 12 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej

oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.

„Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” – zadania 2 odcinek

Góra Kalwaria – Łuków”.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o zmianę zakresu

opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pt.: „Dokumentacja

projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul.

Świderską”.

9. Przedstawienie pisma z dnia 20.10.2020 r., Nr 13727/FZK/2020 Członka Zarządu PCZ

Sp. o.o. w restrukturyzacji Michała Mrówki w sprawie dofinansowania działalności

bieżącej w IV kwartale 2020 roku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego

w wysokości 4.957.855,00 zł; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 29.10.2020 r., prot.

Nr 127/20, dn. 10.11.2020 r., prot. Nr 129/20.



10. Przedstawienie pisma z dnia 10.11.2020 r., Nr PE-ZD-I.7121.25.2020.OL Marszałka

Województwa Adama Struzika w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu

Otwockiego do powołania na członka III kadencji Rady Mazowieckiego Zespołu Parków

Krajobrazowych; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 18.11.2020 r., prot. Nr 131/20.

11. Uzgodnienie składu zespołu do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu

Otwockiego.

12. Pytanie radnego Zbigniewa Szczepaniaka dot. wyciągu Nr 1032 z projektu prot. Nr

124/20 z posiedzenia dn. 21.10.2020 r.

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:

- Nr 131/20 z dnia 18.11.2020 r.,

- Nr 132/20 z dnia 19.11.2020 r.

14. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


