
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

30.11.2022 r.  o godz. 14 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 267 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na powierzenie organizacjom  pozarządowym 

prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w Powiecie Otwockim w roku 2023. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – 

Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania 

czynności w zakresie realizacji Programu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – 

Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania 

czynności w zakresie realizacji Programu.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 18.11.2022 r. Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy 

Niepełnosprawnych w sprawie  dofinansowania działań statutowych Stowarzyszenia na 

rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Otwocku kwotą 6.000,00 zł.  

6. Przedstawienie informacji z dnia 24.11.2022 r. Biura Kultury i Promocji dot. zmiany 

przeznaczenia środków w wykazie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Biuro 

w 2022 roku.  

7. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 4 do umowy Nr 626/CRU/2021/ZDP, 

WIN/63/2021 z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi 

polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 

mającego na celu wyłonienie wykonawcy orz realizacji odwodnień na terenie dróg 

powiatowych w Otwocku: ul. Matejki, ul. Warszawska, ul. Kołłątaja, ul. Filipowicza, ul. 

Andriollego, ul. Karczewska ul. Poniatowskiego.  

8. Zapoznanie z pismem z dnia 21.11.2022 r., Nr PM.030.57.2022 Prezydenta Miasta 

Otwocka dot. sprawy zbadania pozwoleń na budowę, przebudowę lub rozbudowę, 

wydanych przez Starostę Otwockiego dla P.P.H.U LEKARO; temat z posiedzenia dn. 

02.11.2022 r., prot. Nr 261/22.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 25.11.2022 r., Nr 19095/ZFK/2022 Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o w restrukturyzacji w sprawie konwersji zobowiązań Spółki względem 

Powiatu Otwockiego poza restrukturyzacją.  

10. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 



- Nr 263/22 z dnia 13.11.2022 r., 

- Nr 265/22 z dnia 23.11.2022 r., 

- Nr 266/22 z dnia 24.11.2022 r. 

11. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak   


