Otwock, 19 listopada 2021 roku

Pani/Pan
Radna/Radny Powiatu
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 15zzx
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zwołuję
XLI sesję (szóstej kadencji) Rady Powiatu Otwockiego na dzień:
25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1600,
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XL z sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
1) 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.;
2) 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.;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego
nieruchomości stanowiącej własność Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o.
w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku oznaczonej jako działki ew. nr 6/6 i 6/9
z obr. 135 w Otwocku;
4) 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;
5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów
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pływających w 2022 r.;
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi

oraz

z

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego na 2022 rok.
5. Sprawozdanie z prac Zarządu.
6. Informacje Przewodniczącej Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Grażyna Kilbach

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy:
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).
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