
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

09.12.2020 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 136 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. 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.

3. Opracowanie projektu 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. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady

Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm.

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest

przyznawane.

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XIX/20 Rady Powiatu

Otwockiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

7. Przedstawienie pisma z dnia 04.12.2020 r., Nr PCPR.FK.3110.5.2020 Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzaty Woźnickiej w sprawie uzupełnienia

brakujących środków w planach jednostek w związku ze zmniejszeniami dokonanymi

przez Skarbnika w toku prac nad projektem budżetu na 2021 rok.

8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o podjęcie decyzji

w sprawie przyznawania dodatków dla kadry projektu „Poprawa funkcjonowania osób

niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych

świadczonych w formie wsparcia dziennego” w okresie trwałości projektu; ciąg dalszy

tematu z posiedzenia dn. 03.12.2020 r., prot. Nr 135/20. j

9. Przedstawienie pisma z dnia 10.11.2020 r. firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca

w sprawie wydania opinii do projektu budowlanego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi

powiatowej Nr 2709W – ul. Armii Krajowej w miejscowości Lipowo, jednostka

ewidencyjna Lipowo, gmina Wiązowna, Powiat Otwocki”.



10. Przedstawienie pisma z dnia 10.11.2020 r. firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca

w sprawie wydania opinii do projektu budowlanego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi

gminnej Nr 270826W – ul. Pęclińskiej w Duchnowie, jednostka ewidencyjna Duchnów,

ul. Zamkowej w Pęclinie,  gmina Wiązowna, Powiat Otwocki”.

11. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 4 do umowy Nr CRU/83/2019,

43/CRU/2019/ZDP w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

celowej dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji

ZRID na modernizację drogi powiatowej Nr 2702W Zakręt-Izabela, polegającą na

budowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej ciągu pieszo-rowerowego od

skrzyżowania z drogą gminą - ul. Jana Pawła II w m. Zakręt do skrzyżowania z drogą

powiatową nr 2701W – ul Postępu w Izabeli.

12. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury Promocji o wyrażenie zgody na zakup gadżetów

promocyjnych Powiatu Otwockiego.

13. Przedstawienie informacji z dnia 07.12.2020 r. Biura Kultury i Promocji z uzupełnieniem

nt. organizacji wydarzenia pn.: „Finał Szlachetnej Paczki – Rejon Otwock”

realizowanego przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro

Homini.

14. Przedstawienie informacji z dnia 04.12.2020 r. Biura Kultury i Promocji w związku

z rezygnacją z realizacji zadania publicznego pn.: „Otwockie Zaduszki Bluesowe” przez

Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady.

15. Przedstawienie pisma z dnia 03.12.2020 r., Nr WZ-II.967.382.72.2020 Dyrektora

Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasza Sławatyniec

w sprawie środków finansowych na działalność lekarzy „koronerów”; odp. na pismo Nr

S.OS.V.0023.131.2020.

16. Zapoznanie z uchwałą Nr Wa.417.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii

o Uchwale Nr 200/XXV/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

17. Zapoznanie z pismem z dnia 01.12.2020 r., Nr KPP-RD-3373/3335/20 Naczelnika

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku Jakuba

Komorowskiego przekazujące dane dot. zdarzeń drogowych jakie miały miejsce na ul.

Wawerskiej w Józefowie – droga Nr 721; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.129.1.2020;

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

18. Zapoznanie z oświadczeniem Nr 1/2020 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

19. Zapoznanie ze Stanowiskiem Rady Gminy Sadowne podjęte na sesji Rady Gminy

Sadowne w dniu 30 listopada 2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa

Mazowieckiego.



20. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

21. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 135/20 z dnia 03.12.2020 r.

22. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


