
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

17.06.2021 r.  o godz.  14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 167 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o przesunięcie z zadania: 

„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel 

(…)” kwoty 15.000,00 zł na zadanie: „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Wola Sufczyńska”.  

3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o przesunięcie z zadania: 

„Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku 

od ul. Kościelnej do ul. Ordona” kwoty 5.221,00 zł na zadanie: „Modernizacja ul. 

Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie 

drogowym”.  

4. 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. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; łącznie 11 uchwał.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława  Staszica w Otwocku. 

7. Przedstawienie e-maila z dnia 01.06.2021 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie w sprawie zgłaszania kandydatów do XXII edycji 

konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.   

8. Przedstawienie pisma z dnia 31.05.2021 r. Pana Arkadiusza Głogowskiego lidera zespołu 

Tr-Aktor w sprawie dofinansowania wydania płyty promocyjnej „Wycieczka do Świdra”.  

9. Przedstawienie informacji z dnia 11.6.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

deklaracji współorganizacji wydarzenia pn.: Piknik sportowy w Ognisku Świder związku 

z Dniem Ojca przez Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom.    

10. Przedstawienie informacji z dnia 11.6.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

stanowiska Stowarzyszenia „Więzy” i Miasta Otwocka w sprawi realizacji projektu 

„Samuraje – legendy i fakty. Wystawa oraz imprezy towarzyszące”; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 02.06.2021 r., prot. Nr 165/21 i dn. 09.06.2021 r., prot. Nr 166/21. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok.  



12. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Otwockiego za 2020 rok.  

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 166/21 z dnia 09.06.2021 r.  

14. Sprawy różne. 

 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  

 


