
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

13.01.2021 r.  o godz. 14 
00

 
 
w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 141 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2021 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów 

i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 31.12.2020 r. adwokata Michała Karasińskiego 

w przedmiocie spraw Spółki PROMEDIC przeciwko PCZ Sp. z o.o.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 05.01.2021 r., Nr 261/NAG/2021 Członka Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji  Michała Mrówki przekazujące dane: 

- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-30.11.2020 r. 

i za okres 01.11.2020-30.11.2020 r., 

- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-30.11.2020 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-30.11.2020 r. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 22.12.2020 r., Nr DOP.071.115.2020 Członka Zarządu PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji  Michała Mrówki w sprawie kredytu z Banku Gospodarstwa 

Krajowego – BGK.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 08.01.2021 r. Związków Zawodowych działających przy 

PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie informacji o połączeniu PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. 

W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

10. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 3 do umowy Nr 115/CRU/202/ZDP z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej 



na opracowaniu projektu przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od. ul. Wiejskiej do 

ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 28.12.2020 r. Nr IRRK1/3/4-0815-POliŚ 5.1-11.1/3382/20 

Dyrektora Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji dot. 

potwierdzenia zobowiązań wynikających z planowanego przedsięwzięcia budowy 

skrzyżowań bezkolizyjnych w ul. Werbeny – Brucknera oraz ul. Cicha-Matejki z linią 

kolejową Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – 

Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 29.12.2020 r. Nr IRRK1/3/4-0815-POliŚ 5.1-11.1/3383/20 

Dyrektora Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji dot. 

przekazania uzgodnienia treści porozumienia w sprawie przekazania w zarządzanie 

powiatowi/Urzędowi Miasta Józefów dwóch przejść podziemnych pod linią kolejową Nr 

7 i planowaną 506 (wzdłuż linii nr 7) w zakresie utrzymania i eksploatacji dot. prac na 

linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – 

Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.  

13. Przedstawienie informacji z dnia 05.01.2021 r. Biura Kultury i Promocji nt. umorzenia 

części dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Otwocka za realizację zadania publicznego pn.: 

„Festiwal Świdermajer” w 2019 roku; ciąg dalszy z posiedzenia dn. 28.10.2020 r., prot. 

Nr 126/20. 

14. Przedstawienie kopii pisma z dnia 18.12.2020 r. spółki Farmacja Apteki Główne Sp. z o.o. 

w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie dyżurów w wymiarze całodobowym przez cały 

rok przez Aptekę Główną przy ul. Andriollego 34 w Otwocku. 

15. Zapoznanie z opinią prawną w przedmiocie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego 

absolutorium; odp. na wyciąg Nr 1142 z prot. Nr 138/20 z dnia 23.12.2020 r.  

16. Zapoznanie z apelem Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy 

drogach powiatowych i gminnych.  

17. Zapoznanie z uchwałą Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań 

zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie 

finansowania oświaty.  

18. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 139/20 z dnia 30.12.2020 r., 

- Nr 140/20 z dnia 31.12.2020 r.   

19. Sprawy różne.  

  

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


