
    

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

29.09.2021 r.  godz. 14.30 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 187 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. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska o przyjęcie rozliczenia dotacji 

celowej na 2021 rok z budżetu Powiatu Otwockiego udzielonej Spółce Wodnej 

Dąbrówka na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 552/CRU/2021/OŚ zawartej dnia 

14 czerwca 2021 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2021 roku. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 21.09.2021 r., Nr OśwP.Ks.312.21.2021 Oświaty 

Powiatowej w sprawie zwiększenia w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. K. I. 

Gałczyńskiego w Otwocku § 4340 o kwotę 27.675,00 zł – celem wykonania prac 

naprawczych w części dachu szkoły.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 do reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erazmus + „Mobilność 

kadry edukacji szkolnej”, w ramach projektu „JĘZYKI OBCE NASZĄ SIŁĄ”, w tym do 

podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań 

w imieniu Powiatu Otwockiego. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 30.08.2021 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Anielin” 

w Karczewie dotyczące wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia 

w charakterze opiekuna praktyk słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku na 

kierunku terapia zajęciowa; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 13.09.2021 r., prot. Nr 

183/21.  

7. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o przyjęcie oferty Stowarzyszenia Nasz 

Wspólny Dom na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.: „Turniej piłki nożnej im. Szymona 

Niuka”.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 01.09.2021 r. Klubu Motocyklowego Zryw MC Poland 

w sprawie zawarcia aneksu do umowy oraz zmianę nazwy zadania na realizację zadania 

publicznego pn.: „60 lat tradycji Klubu Motocyklowego ZRYW 1961-2021”. 

9. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego w sprawie przeprowadzonego 

rozeznania rynkowego w celu przystąpienia do procedury nabycia samochodu 



osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 22.09.2021 r., prot. Nr 185/21.  

10. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 185/21 z dnia 22.09.2021 r., 

- Nr 186/21 z dnia 24.09.2021 r.   

 

12. Sprawy różne: 

1) przedstawienie protokołów z posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej powołanej 

w celu zakwalifikowania pojazdów przejętych na własność Powiatu na podstawie 

postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu do zbycia lub 

likwidacji;  

2) zapoznanie z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich w okresie od 

30 czerwca do 15 września 2021 r.  

  

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


