
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

15.03.2023 r. o godz. 14 30 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 290 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 

na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o wyrażenie zgody na sprzedaż 

uszkodzonych urządzeń będących na stanie środków trwałych oraz pozostałych środków 

trwałych.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w zasobie Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku przy ul. Komunardów 10, oznaczonej jako dz. ew. nr 73/8 z obr. 

8 o pow. 5,85 m². 

5. Przedstawienie pisma z dnia 01.03.2023 r., Nr MOS.021.1/2023 Dyrektora  

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Marzeny Marusińskiej 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umów na dzierżawę dwóch lokali 

użytkowych. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Józefowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Otwocku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Radiówku.  

10. Przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2023-2025. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty 

Powiatowej  do samodzielnego reprezentowania Powiatu Otwockiego w przedsięwzięciu 

pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki na rok 2023, w tym 

do składania wniosków, oświadczeń i sprawozdania w systemie teleinformacyjnym.  

12. Opracowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 371/LV/22 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. 



13. Przedstawienie pisma z dnia 23.02.2023 r. firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania 

opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Glina” - sprawa 

S.OS.V.0023.37.2022.   

14. Przedstawienie pisma z dnia 23.02.2023 r. firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania 

opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn.: „Budowa drogi gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1386/1 w miejscowości 

Ponurzyca”- sprawa S.OS.V.0023.38.2022.   

15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, 

z późn.zm. 

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

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok.  

17. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2023 rok, z późn.zm.  

18. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037. 

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 289/23 z dnia 09.03.2023 r.  

21. Sprawy różne.  

   

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


