
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

04.11.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 195 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2022 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 

Powiatu Otwockiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 

składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach 

Programu Inwestycji Strategicznych. 

5. 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. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 18.10.2021 r., Nr ZG.750.39.2021 Nadleśnictwa Celestynów 

w sprawie zwiększenia stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa 

Celestynów do wysokości 27 zł/ha. 

7. Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku o wyrażenie zgody na 

przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego, w ramach Priorytetu 3 do 

programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 25.10.2021 r., Nr 19745/FZK/2021 Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie dofinansowania do działalności bieżącej 

w 2021 roku.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 28.09.2021 r. firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk 

w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi gminnej – ul. Godebskiego w Józefowie na 

odcinku od ulicy Granicznej (droga powiatowa nr 2768W) do ulicy Sezamkowej (droga 

gminna). 

10. Przedstawienie pisma z dnia 19.10.2021 r., Nr WGK.7021.3.254.2021 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie przeznaczenia środków na sfinansowanie 



funkcjonowania linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie we 

współpracy z SKM i KM w 2022 roku. 

11. Przedstawienie informacji Biura Kultury i Promocji  z dnia 26.10.2021 r. dot. 

preliminarza wydarzenia pn.: „XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt - 

Karczew Cup 2021”; odp. na wyciąg Nr 1510 z prot. Nr 192/21 z posiedzenia dn. 

20.10.2021 r.   

12. Przedstawienie informacji z dnia 29.10.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

odwołania wydarzenia pn.: „Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”.  

13. Wstępna informacja nt. projektu budżetu powiatu na 2022 rok.  

14. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 193/21 z dnia 27.10.2021 r.  

15. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak   


