
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

26.05.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 163 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. Zatwierdzenie:  

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r., 

- bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r., 

- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2020 r., 

- zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 r., 

- wyciągu z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa”. 

4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie w planie wydatków 

majątkowych na 2021 rok środków na realizację zadania „Przebudowa dogi powiatowej 

Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock-Karczew” poprzez uwzględnienie 

otrzymanego dofinansowania.  

5. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 3 do umowy Nr 26/CRU/2020/ZDP z dnia 

30.01.2020 r. w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 

2715W ul. Powstańców Warszawy w Otwocku.  

6. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla powiatu w zakresie przebudowy Ronda Sybiraków w Otwocku.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 13.05.2021 r., Nr ZS.S.4230.05/20/21 Dyrektor Zespołu 

Szkół Nr 2 Moniki Chudek w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy 

z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem 

Badawczym w zakresie planowania i organizacji nowej oferty kształcenia praktycznego.  

8. Przedstawienie e-maila z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Komunikacji, Biuro do spraw 

Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w sprawie programu „Strzelnica 

w powiecie”.  

9. Przyjęcie informacji z dnia 13.05.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie zmiany 

terminu koncertu dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych „Życia i nadziei” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość im. „Grzegorza” w Józefowie.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 14.05.2021 r. Biura Kultury i Promocji z uzupełnioną 

informacją na temat wniosku o dofinansowanie projektu budowy pomostów/przystani do 



wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder, wniosek złożony przez Fundację „Nad 

Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy” w Otwocku; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 28.04.2021 r., prot. Nr 158/21.  

11. Przedstawienie informacji z dnia 17.05.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

zmiany terminu wydarzenia pn.: „Międzynarodowy Festiwal Tańca połączony 

z Mistrzostwami Pięciu Okręgów Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Otwartego 

Pucharu Okręgu Mazowieckiego – MAZOVIA OPEN”.  

12. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o współorganizację i dofinansowanie 

wydarzenia: „Dzień Rodziny” w Józefowie; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

19.05.2021 r., Nr 162/21.  

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna Marzeny Kopki 

o współorganizację zadania publicznego pn.: „Rajd rowerowy „Odjazdowy Czytelnik”.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2021 r. Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY 

w sprawie współorganizacji wydarzenia pn.: „Organizacja Otwartych Zawodów 

Strzeleckich podczas obchodów 26-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY 

z udziałem bractw kurkowych z kraju i zagranicy”. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2021 r. Stowarzyszenia Współpracy i Promocji 

Międzynarodowej w Otwocku w sprawie wsparcia finansowego na zorganizowanie 

stoiska promocyjnego w ramach 74. Francuskich targów „Foire aux Vins”. 

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

Powiatu Otwockiego. 

17. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Otwockiego za 2020 rok.  

18. Zapoznanie z pismem z dnia 19.05.2021 r., Nr WBZK-I.6333.3.9.2021 Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w sprawie zadań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z obecną sytuacją 

epidemiologiczną na terenie kraju.   

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 162/21 z dnia 19.05.2021 r. 

21. Sprawy różne. 

 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


