
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

09.06.2021 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 166 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 02.06.2021 r.,

prot. Nr 165/21.

3. 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; ciąg dalszy tematu z

posiedzenia dn. 02.06.2021 r., prot. Nr 165/21.

4. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 02.06.2021 r.,

prot. Nr 165/21.

5. Przedstawienie pisma z dnia 20.05.2021 r., Nr Ośw.P.M.0711.8.2021 Dyrektor Oświaty

Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki z projektami regulaminów nagród dla

najlepszych maturzystów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym

jest Powiat Otwocki; odp. na wyciąg Nr 1294 z prot. Nr 158/21 z posiedzenia dn.

28.04.2021 r.

6. Przedstawienie informacji z dnia 04.06.2021 r., Nr S.KP.0531.2.1.KP Biura Kultury

i Promocji w sprawie zwiększenia do kwoty 100.000,00 zł środków na promocji (75075).

7. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:

- Nr 164/21 z dnia 01.06.2021 r.,

- Nr 165/21 z dnia 02.06.2021 r.

8. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


