
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

27.10.2021 r.  o godz. 14 
30  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 193 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

i przechowywanie obiektów pływających w 2022 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej  na terenie powiatu otwockiego w 2022 roku. 

5. Rozpatrzenie wniosku Koordynatora ds. dostępności Małgorzaty Woźnickiej 

o wniesienie zmian w planie realizacji działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w placówkach oświatowych 

w Powiecie Otwockim.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 18.10.2021 r., Otwockiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków między 

paragrafiami umieszczonych w ofercie: Ratownictwo i ochrona ludności w 2021 roku” – 

z planu na paliwo przesunąć na szkolenia dla pracowników.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 19.10.2021 r., Nr KPP-W-3877/2021 Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku Zbigniewa Kołeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie niewykorzystanej kwoty w wysokości 2.749,00 zł na zakup dodatkowych 

20 kaset do urządzenia Dräger DrugTest 5000 do identyfikacji narkotyków.  

8. Przedstawienie prośby z dnia 21.10.2021 r. firmy ARS PROJEKT w sprawie zmiany 

treści opinii z dnia 15.04.2021 r., Nr S.OS.V.0023.32.2021 Zarządu Powiatu Otwockiego 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej ul. Jana 

Pawła II w Zakręcie, gmina Wiązowna. 

9. Podjęcie decyzji w przedmiocie świadczenia usług prawnych na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek organizacyjnych; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 20.10.2021 r., prot. Nr 192/21.  

10. Zapoznanie z pismem z dnia 20.10.2021 r., Nr NSZZ”S”3408/30/2021 Pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w sprawie wynagrodzeń w jednostce.   

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 189/21 z dnia 13.10.2021 r., 



- Nr 190/21 z dnia 14.10.2021 r., 

- Nr 191/21 z dnia 15.10.2021 r., 

- Nr 192/21 z dnia 20.10.2021 r.  

12. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z wykazem zatrudnionych pracowników w Starostowie Powiatowym 

w Otwocku; odp. na wyciąg Nr 1463 z prot. Nr 183/21 z posiedzenia dn. 

13.09.2021 r. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


