
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 

19.10.2022 r.  o godz. 14 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 257 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o przeprowadzenie wspólnego 

postępowania na odbiór nieczystości stałych/komunalnych niesegregowanych oraz ich 

transport i przekazanie do Instalacji Przetwarzania Odpadów dla Starostwa Powiatowego 

oraz jednostek organizacyjnych.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat 

Otwocki umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 05.10.2022 r., Nr 16241/FZK/2022 Prezes Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej w sprawie dofinansowania bieżącej 

działalności Spółki w październiku 2022 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego 

w wysokości 4.023.868,93 zł; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 12.10.2022 r., Nr 

256/22. 

5. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Miastem Otwock w sprawie wprowadzenia 

i zarządzania strefą płatnego parkowania na drogach powiatowych w Otwocku. 

6. Przyjęcie oferty Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na realizację zadania publicznego 

w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pt. „Turniej Piłki Nożnej 

„Gramy dla Dzieciaków”. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 02.10.2022 r. Pani K. W-R w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego w związku z osiągniętymi sukcesami sportowymi w 2022 r. w kat. bikini 

fitness federacji IFBB i NPC.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 10.10.2022 r., Nr Or.A.0031/22/22 Związku Powiatów 

Polskich z dodatkowymi danymi do informacji o wykonaniu budżetu Związku Powiatów 

Polskich w pierwszym półroczu 2022 roku; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.98.2022.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.  

10. Zapoznanie z pismem z dnia 12.10.2022 r., Nr SRP.0004.19.2022 Przewodniczącej Rady 

Powiatu do Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie przekazania 

odpowiedzi na wniosek Klubu Radnych PSL dot. Spółki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2022 rok, z późn. zm. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok. 



13. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.  

14. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

15. Zapoznanie  z pismem z dnia 11.10.2022 r., Nr ES-ED.041.11.2022.AT Marszałka  

Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia w sprawie działu 

pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.   

16. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 256/22 z dnia 12.10.2022 r.  

17. Sprawy różne.    

 

 

            Przewodniczący Zarządu 

            Krzysztof Szczegielniak 

    

   

 


