
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

02.06.2021 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 165 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Przedstawienie pisma z dnia 19.05.2021 r., Nr WGK.7021.139.2021 Wiceprezydenta

Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie

nieruchomością celem wykonania zadania: „Przebudowa fontanny przy ul. Armii

Krajowej”.

3. Przedstawienie pisma z dnia 20.05.2021 r., Nr BGD.WSA.053.162.2021.3.AWI

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie Obwodnicy Aglomeracji

Warszawskiej w ciągu autostrady A50; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.13.2021.

4. Przedstawienie pisma z dnia 25.05.2021 r., Nr 8454/Z/21 Członka Zarządu PCZ Sp.

z o.o. w restrukturyzacji Roberta Podgórzaka w sprawie dofinansowania bieżącej

działalności Spółki w czerwcu 2021  r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego

w wysokości 827.200,00 zł; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 26.05.2021 r., prot. Nr

163/21.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty

osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności

w zakresie realizacji Programu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka

wytchnieniowa”– edycja 2021 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności

w zakresie realizacji Programu.

7. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o zmianę decyzji:

- Nr 1/2013 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie

przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony placówce opiekuńczo-

wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku zabudowanej nieruchomości stanowiącej

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84, dla

której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą  nr WA1O/00000277/8,

- Nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie

przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony placówce opiekuńczo-

wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku zabudowanej nieruchomości stanowiącej



własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego 1,

oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 46/22 o pow. 569 m2 i nr 46/24 o

pow. 1198 m2 z obr. 143, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00076252/0,

- Nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie

przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony placówce opiekuńczo-

wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku zabudowanej nieruchomości stanowiącej

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Kornela Ujejskiego 14,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 47 o pow. 1298 m2 z obr. 80, dla

której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą nr WA1O/00043275/7.

8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o podjęcie decyzji

w sprawach:

- sposobu ujęcia w budżecie Powiatu Otwockiego dochodów i wydatków

realizowanych przez jednostki tworzone z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie uchwały

Rady Powiatu Otwockiego Nr 241/XXXIII/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie

przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku

z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-

wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia

ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,

- danych płatnika/odbiorcy w zawieranych umowach cywilnych oraz fakturach

zakupu,

- zmiany procedur dotyczących centralizacji VAT w Powiecie Otwockim w zakresie

w/w jednostek, zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Powiatu Otwockiego,

- zmiany, tj. rozszerzenia pełnomocnictwa Nr 295/2016 nadanego przez Zarząd

Powiatu Otwockiego dla Pani Dyrektor Małgorzaty Woźnickiej uchwałą Nr

CCC/115/16 z dnia 14.12.2016 r. w zakresie nowych jednostek.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3

do podpisania umowy dotacyjnej z Ministerstwem Obrony Narodowej na dofinansowanie

zakupu umundurowania klas mundurowych  w ramach V edycji projektu „Certyfikowane

Wojskowe Klasy Mundurowe” - pilotażowego programu MON dla uczniów klas

mundurowych.

10. Przedstawienie pisma z dnia 31.05.2021 r., Nr PPP-P.053.7.2021 Dyrektor Powiatowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Joanny Morawskiej o wyznaczenie przez służby

geodezyjne powiatu punktów granicznych działki Nr 54/4 z obr. 3, na której

posadowiony jest budynek Poradni.



11. Przedstawienie pisma z dnia 21.05.2021 r., Nr D.0710.14.2021 Dyrektor Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 Elizy Trzcińskiej-Przybysz w sprawie

wyrażenia zgody na przeprowadzenie zadania: „Modernizacja budynku Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku

do zaleceń  ppoż.” w ograniczonym zakresie robót.

12. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia „Więzy” na realizację zadania publicznego w 2021

roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.:

„Samuraje – legendy i fakty. Wstawa oraz imprezy towarzyszące”.

13. Zapoznanie z informacją z dnia 28.05.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie

preliminarza kosztów organizacji Mistrzostw Europy w Judo Kata w Józefowie

w terminie 03-04 lipca 2021 r.

14. Przedstawienie pisma z dnia 28.05.2021 r. Wójta gminy Wiązowna Janusza Budnego

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla 41. Półmaratonu Wiązowskiego.

15. 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.

16. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.

17. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 163/21 z dnia 26.05.2021 r.

18. Sprawy różne:

1) zapoznanie z uchwałą Nr XVII/193/21 Rady Gminy Dobre z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów w zakresie projektowania

i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych;

2) zapoznanie z uchwałą Nr 6/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18

maja 2021 r. w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji

Warszawskiej (OAW) – droga A50.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


