
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

22.03.2023 r. o godz. 15 00 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 291 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Anielinie oraz udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Powiatu realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Anielinie. 

3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego  o przystąpienie do grupy zakupowej 

Voltra na dostawę gazu dla budynków Starostwa Powiatowego przy ul Górnej 13 

i Komunardów 10 na lata 2023-2025.  

4. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 15.03.2023 r., prot. Nr 290/23.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wykonania uchwały nr 341/LI/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 43 

w Otwocku, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga 

wieczysta WA1O/00071019/0. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 162/XXIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, 

dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

WA1O/00087152/9. 

7. Przedstawienie informacji z dnia 16.03.2023 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

przeniesienia terminu wydarzenia pn.: „Turniej wiedzy o samorządzie”.  

8. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zorganizowanie wydarzenia pn.: 

„Międzynarodowy Miesiąc Autyzmu” w Powiecie Otwockim dn. 19-22.04.2023 r. 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.  

9. Wyrażenie zgody na złożenie do BGK wniosku o korektę zakresu inwestycji 

„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” oraz zawarcia 

aneksu do umowy z Wykonawcą i złożenia do BGK aktualizacji kwoty środków 

własnych i wykonawcy przewidziany w projekcie realizowanym w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 



10. Zatwierdzenie wniosku składnego w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków na 

wykonanie „Prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji budynku Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku”. 

11. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących 

się na terenie Powiatu Otwockiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. 

12. Omówienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu.  

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 290/23 z dnia 15.03.2023 r.  

14. Sprawy różne.  

   

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


