
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

22.06.2021 r.  o godz.  15 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 168 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/13 z obr. 5 

w Otwocku. 

3. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock: 

- Nr WIN/27/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 

skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego, 

- Nr WIN/28/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy chodnika 

w ul. Karczewskiej, 

- Nr WIN/29/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 

skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej w Otwocku, 

- Nr WIN/32/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pasa 

drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do 

ul. Tatrzańskiej (ZRID), 

- Nr WIN/33/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej polegającej na 

przebudowie oraz rozbudowie pasa drogowego ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej, 

- Nr WIN/34/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy ul. Orlej na 

odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród uczniom 

szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest 

organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne. 

5. Zaopiniowanie projektu 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. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady 

Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 



7. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 167/21 z dnia 17.06.2021 r.  

8. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu            

Krzysztof Szczegielniak  

  

 


