
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

24.02.2021 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 149 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Zaopiniowanie Planu działania dla Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek

organizacyjnych powiatu otwockiego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 17.02.2021 r., Nr

148/21.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju

Pieczy Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2021 - 2023”.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego.

5. Przedstawienie pisma z dnia 11.02.2021 r., Nr WGK.7021.3.47.2021 Prezydenta Miasta

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie przejęcia przez Powiat Otwocki funkcji

lidera w zakresie porozumienia dot. funkcjonowania kolejowego transportu publicznego

na trasie Warszawa-Józefów-Otwock.

6. Przedstawienie pisma z dnia 29.01.2021 r., Nr ROŚPP.7003.14.2021 Wójta Gminy

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie uciążliwości hałasowych wzdłuż drogi

ekspresowej S17.

7. Przedstawienie wezwania z dnia 16.02.2021 r., Nr SG.0711.1.20211 Zastępcy Wójta

Gminy Celestynów Piotra Rosłoniec do wykonania zapisów porozumienia Nr

S.OS.III.0310.1.2019 zawartym z gminą Celestynów w sprawie przekazania Wójtowi

Gminy Celestynów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku

od ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju, tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie.

8. Przedstawienie pisma z dnia 17.02.2021 r. radego Rady Powiatu Otwockiego Mirosława

Pszonki w sprawie wykonania dodatkowych prac w ramach przyjętego w budżecie

powiatu na 2021 rok zadania: Wymiana nawierzchni jezdni na drodze powiatowej Nr

2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej.

9. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o podpisanie porozumienia o nawiązaniu

współpracy z Muzeum Narodowym, Oddziałem Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

10. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o wyrażenie zgody na zamówienie usługi

elektronicznego monitoringu mediów społecznościowych, w zakresie 10 haseł

dotyczących Powiatu Otwockiego.



11. Przedstawienie pisma z dnia 15.02.2021 r. Urzędu M. St. Warszawy w sprawie

zgłaszania uwag do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście wspierania rozwoju gmin

Regionu Warszawskiego Stołecznego.

12. Zapoznanie z opinią zewnętrzną z dnia 09.02.2021 r., Nr BAS-170/21A w przedmiocie

możliwych skutków centralizacji struktury właścicielskiej szpitali dla jednostek

samorządu terytorialnego.

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 148/21 z dnia 17.02.2021 r.

14. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
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