
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

24.03.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 154 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 15.03.2021 r., 

prot. Nr 152/21.  

3. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Nr 2 na XXXIII sesję Rady Powiatu 

Otwockiego dnia 25 marca 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Józefowie.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Otwocku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Radiówku.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 01.03.2021 r., Nr VIAINFA-Otw.2765W-R/47/03/2021 

firmy VIAINFRA Sp. z o.o.  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

2765W – ulicy Karczewskiej, ulicy Staszica i ulicy Kołłątaja w Otwocku od km 0+000 do 

km 0+920 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ulicy Kołłątaja 

i Staszica z drogą powiatową Nr 2765W – ulica Świderską z drogą gminną Nr 271075W – 

ulicą Świderską w Otwocku, gmina Otwock, powiat otwocki”.  

10. Przedstawienie harmonogramu zadań i inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

w Powiecie Otwockim na 2021 rok.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2021 r. radnego Mirosława Pszonki do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o zlecenie wykonania w roku 

bieżącym projektu technicznego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 801 

z drogą powiatową ul. Wiślana w Karczewie.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 08.03.2021 r. Pana P.G. w sprawie dofinansowania projektu 

„Kajakiem po rzekach i Bałtyku w 100-lcie Polskiej Administracji Morskiej”. 



13. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2021 r. 

w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

14. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zmianę w wykazie wydarzeń 

realizowanych przez Powiat Otwocki w 2021 roku. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 26.02.2021 r. Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. 

„Grzegorza” w sprawie dofinansowania wydarzenia pn.: Koncert dla rodzin ofiar 

wypadków komunikacyjnych „Życie i nadziei” organizowanego przez Stowarzyszenie.  

16. Przedstawienie informacji z dnia 17.03.2021 r. Biura Kutry i Promocji nt. organizacji 

i dofinansowania wydarzenia pn.: „XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana 

Krzewniaka” – zmiana przeznaczenia środków.   

17. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2021 r., Nr PMDK.S.0711.1.2021 Dyrektor 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Ewy Musiejko w sprawie 

przerejestrowania Uczniowskiego Klubu Sportowego DUET – zmiana adresu Klubu; 

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

18. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2021 r., Nr 4159/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 01.01.2020-31.12.2020 r. 

i za okres 01.12.2020-31.12.2020 r., 

- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-31.12.2020 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-31.12.2020 r. 

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 152/21 z dnia 15.03.2021 r.  

21. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z pismem z dnia 10.03.2021 r., 4158/FZK/2021 Członka Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji  Michała Mrówki z informacją nt. wzrostu wynagrodzeń PCZ 

Sp. z o.o.; 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


