
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

16.12.2020 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 137 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 6/II/19 z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawę powołania Komisji Rewizyjnej.  

3. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 9/II/9 z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.  

4. Opracowanie projektu uchwały – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2021 – 2035. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020. 

7. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Nr 1 i 2 na XXVII sesję Rady Powiatu 

Otwockiego dnia 17 grudnia 2020 r. 

8. Zaakceptowanie projektu decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego w sprawie wygaszenia 

z dniem 31 grudnia 2020 r. prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz powiatowej 

jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 95 o pow. 288 m 
2
 obr. 9 w Karczewie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 03.12.2020 r., Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

im. Alcide De Gasperi w Józefowie w sprawie umorzenia w części należności z tytułu 

zwrotu dotacji przyznanej w 2014 roku do kwoty 143.787,59 zł oraz części należnych 

odsetek do kwoty 5.271,00 zł ze względu na trudną sytuacje spowodowaną pandemią 

COVID-19.    

12. Przedstawienie pisma z dnia 03.12.2020 r., Nr WO.4425.30.2020 Burmistrza Karczewa 

Michała Rudzkiego w sprawie rozważenia możliwości całkowitego finansowania przez 

Powiat Otwocki lub współfinansowania na zasadzie porozumienia z Gminą Karczew 

Zespołu Szkół im. ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 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. 

14. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie udostępnienia 

lokali znajdujących się na terenie Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego 

„Dziadka” w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47 pod działalność klubową Otwockiego 

Towarzystwa Bluesa i Ballady z siedzibą w Otwocku. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 04.12.2020 r., Nr WT.3021.2.2020 Wójta Gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie udziału finansowego powiatu w ramach 

zadania:  „Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa 

skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego 

w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. 

Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 

kolejowych z drogami – etap III”. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 03.12.2020 r., Nr WGK.7021.1133.2020 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie wykonania nasadzeń roślin ozdobnych 

w Otwocku; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.124.2020; ciąg dalszy tematu z posiedzenia 

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

17. Zapoznanie ze Stanowiskiem Nr XXXIV/I/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.  

18. Zapoznanie z uchwałą Nr 148/XII/2020 Rady Gminy Czernice Borwe z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności 

województwa mazowieckiego.  

19. Zapoznanie z uchwałą Nr XXIII/163/20 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 

26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego gospodarowania 

wodami.  

20. Zapoznanie z uchwałą Nr XXIX/156/2020 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.  

21. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 136/20 z dnia 09.12.2020 r.  

22. Sprawy różne.  

 

  

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  

 


