
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 29.03.23 r.       

o godz. 14.00 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 292 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przystąpienie do grupy zakupowej na dostawę gazu do budynków Starostwa 

Powiatowego -kontynuacja tematu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dn. 22.03.2023 – 

wyciąg nr. 2134 

3. Przystąpienie do grupy zakupowej w celu zakupienia energii elektrycznej dla starostwa 

powiatowego oraz jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025/2026 

4. Wydzierżawienie drukarek oraz urządzeń wielfunkcyjnych mono i kolorowych na 

potrzeby Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 13.03.2023 r. Dyrektora Integracyjnego Centrum Sportu 

i Rekreacji w Józefowie Tomasza Cymermana w sprawie współorganizacji wydarzenia 

pn.: „II Bieg 3 Maja 2023” w Józefowie dn. 03.05.2023 r.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 03.02.2023 r. Nr PZ.481.1.2023 Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Otwocku Agaty Wolskiej w sprawie dofinansowania 

wydarzenia pn.: „Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu” organizowanego dn. 

08.03.2023 r.  

7. Przedstawienie pisma Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w sprawie współorganizacji 

wydarzenia pn. „IV Piknik Wiślany” w Otwocku Wielkim w dniu 8 czerwca 2023 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2023 r. na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej 

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 

17/19. 

10. Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 16.03.2023 r. Spółki Wodnej Celestynów Północ w sprawie 

przyjęcia rozliczenia dotacji celowej na 2022 rok z budżetu Powiatu Otwockiego 

udzielonej Spółce Wodnej Celestynów Północ na podstawie umowy o udzielenie dotacji 

nr 199/CRU/2022/OŚ zawartej dnia 13.07.2022 r.   



12. Przedstawienie pisma z dnia 02.03.2023 r. Spółki Wodnej Celestynów Ostrów w sprawie 

ponownego rozpatrzenia sprawy przyjęcia rozliczenia dotacji celowej na 2022 rok 

z budżetu Powiatu Otwockiego udzielonej Spółce Wodnej Ostrów na podstawie umowy 

o udzielenie dotacji nr 180/CRU/2022/OŚ zawartej dnia 28.06.2022 r.  

13. Przedstawienie pisma Pana Dariusza Rubina Komendanta Powiatowej Społecznej Straży 

Rybackiej w sprawie kamizelek.       

14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o dofinansowanie zadań 

mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. 

15. Przedstawienie uwag Miasta Otwocka co do robót wykonywanych na ul. Wawerskiej 

w Otwocku – zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2715W w Otwocku”.  

16. Przygotowanie projektu pisma w sprawie zwiększenia dofinansowania Powiatowej 

Biblioteki Publicznej dot. wniosku z 15.03.2023 r.  

17. Zapoznanie z opinią prawną z dnia 21.03.2023 r. Kancelarii Adwokackiej w przedmiocie 

bezumownej dzierżawy gruntu przez firmę InPost Paczkomaty Spółka z o.o; odp. na 

wyciąg Nr 2123 z prot. Nr 290/23 z posiedzenia dn. 15.03.2023 r.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania podjętych 

planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego  

20. 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 

poźn.zm.  

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

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok 

22. Zapoznanie z Decyzją Ministerstwa Rozwoju i Technologii  

23. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 291/23 z dnia 22.03.2023 r.  

24. Sprawy różne.  

   

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


