
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

10.02.2021 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 147 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 z późn. zm.

3. Przedstawienie pisma z dnia 22.01.2021 r. Pani E.D. w sprawie obniżenia stawki czynszu

najmu dla lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Koszykowej 4

w Otwocku; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 04.02.2021 r., prot. Nr 145/21.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań

publicznych w 2021 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresów: wspierania

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa narodowego.

6. Przedstawienie pisma z dnia 11.01.2021 r. Międzyszkolnego Klubu Sportowego MKS

KARCZEW w sprawie dofinansowania udziału zespołu MKS Karczew w rozgrywkach

Pierwszej Ligii Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2020/2021; ciąg dalszy tematu

z posiedzenia dn. 04.02.2021 r., prot. Nr 145/21.

7. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zakup materiałów promocyjnych do

autobusów jeżdżących na liniach powiatowych: Osieck-Sobienie-Jeziory-Otwock

i Kołbiel-Ostrowik-Otwock.

8. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zakup ramek do tablic rejestracyjnych

w ramach gadżetów promocyjnych.

9. Przedstawienie pisma z dnia 20.01.2021 r., Nr WGK.7021.3.39.2021 Prezydenta Miasta

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie realizacji przez Powiat Otwocki połączeń

istniejących elementów pasów dróg powiatowych ul. Filipowicza i Żeromskiego

z powstałymi w wyniku przebudowy linii kolejowej Nr 7 elementami pasa drogowego.

10. Akceptacja Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na

lata 2021-2031.

11. Przedstawienie pisma z dnia 22.01.2021 r., Nr WU.401.2.2020 Starosty Garwolińskiego

Mirosława Walickiego w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych

w celu wyłączenia ich  z użytkowania:

- drogi Nr 1318W Parysów – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 805,



- drogi Nr 1309W Wola Rębkowska – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 76,

- drogi Nr 2247W Osieck – Natolin – Stara Huta,

- drogi Nr 1367W Babice – Stare Zadybie,

- drogi Nr 1359 Trojanów – Korytnica,

- drogi Nr 1337 Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek,

- drogi Nr 1338W Brzegi – Kalinów – Goniwilk,

- drogi Nr 1356W Sobolew – Godzisz – Wola Życka – Podebłocie,

- drogi Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew,

- drogi Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska.

12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 145/21 z dnia 04.02.2021 r.

13. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


