
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

12.05.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 161 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-

2023 projektu pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa 

osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

3. Zapoznanie z opinią prawną w przedmiocie możliwości przedłużenia umów najmu 

z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń w PMDK w Otwocku; odp. na wyciąg Nr 

1299 z projektu prot. Nr 160/21 z dnia 06.05.2021 r.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 04.05.2021 r. Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce 

PROMYCZEK w sprawie współorganizacji i dofinansowania wydarzeń organizowanych 

w 2021 roku przez Fundację; (IX edycja projektu „Piernikowanie – Świąteczne 

Pomaganie, „Charytatywny Wieczór Kabaretowy”).  

5. Przedstawienie pisma z dnia 07.12.2020 r. Pana Sławomira Mocha Zakład Usług 

Pogrzebowych EXITUS w sprawie umożliwienia wykupu działki ew. nr 6/20 z obr. 135 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.  

6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o: 

- zwiększenie środków na realizację zadania: „Droga 2768W – wykonanie doświetlonego 

przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. 

Uśmiech”, 

- zwiększenie środków na realizację zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance”, 

- przeznaczenie kwoty 45.756,00 zł na czyszczenie ekranów akustycznych z zabrudzeń 

typu graffiti zlokalizowanych na drodze powiatowej Nr 2757W – ul. Jana Pawła II. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 30.04.2020 r., Nr 7009/Z/2021 Członka Zarządu PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta Podgórzaka w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy  w wysokości 151.294,39 zł 

na spłatę zaległych płatności.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 29.04.2021 r., Nr WGK.7230.3.2021 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie informacji nt. planowanego budżetu 

powiatu na SKM i KM w 2021 roku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia technicznych zasad naliczania diet radnych Rady 

Powiatu Otwockiego. 



10. 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. 

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

-  Nr 159/21 z dnia 04.05.2021 r., 

-  Nr 160/21 z dnia 06.05.2021 r.  

12. Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


