
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

09.02.2022 r. o godz. 14.30
 
w trybie zdalnym. 

 

 

Porządek Nr 218 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi 

Szczegielniakowi  – Staroście  Otwockiemu do wykonywania czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Pawłowi Zawada  – 

Wicestaroście  Otwockiemu do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Kindze Błaszczyk  – 

etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Otwockiego do wykonywania czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 26.01.2022 r., Nr WGK.7021.3.129.2019AR 

Wiceprezydenta Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie zaopiniowania wniosku dot. 

strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych (ul. Powstańców Warszawy, 

Staszica, Karczewskiej w Otwocku). 

6. Rozpatrzenie wniosku o zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

7. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowego o rozliczenie dotacji udzielonej przez 

Powiat Otwocki Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji w 2021 r. 

na modernizację podziemia w budynku szpitala oraz modernizację przychodni ze 

środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

8. Omówienie bieżącej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kontekście 

wniosku Prezesa Zarządu dot. zwiększenia kapitału zakładowego spółki.  

9. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

10. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 217/22 z dnia 03.02.2022 r. 

11. Sprawy różne: 

1) podjęcie decyzji w sprawie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Otwocku Tomasza Króla w sprawie udzielenia informacji nt. 

wysokości wsparcia finansowego w realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego oraz specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy 

Powiatowej PSP w Otwocku”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 26.01.2022 r., 

prot. Nr 216/22.     Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak   


