
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

15.03.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 152 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2021 rok, z późn. zm. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady 

Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady 

Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn.zm. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa 

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 

24 marca 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób 

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-

wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, 

utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz 

połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie drewna powstałego 

w wyniku wycięcia 2 szt. drzew (sosen) na terenie DPS „Wrzos” w Otwocku, ul. 

Zagłoby 8. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby do dysponowania nieruchomością będącą 

w trwałym zarządzie DPS-u na cele budowlane oraz zgody właściciela działki na 

dysponowanie gruntem w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania 

zamierzonej inwestycji na działkach nr 4/7 i 8/1 w Obr. 118 stanowiących własność 

Powiatu Otwockiego. 



11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony 

Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

oddziału przygotowania wojskowego. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 02.03.2021 r., Nr LO.21.02.2021 Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego Joanny Michalczyk w sprawie 

zwiększenia środków finansowych na przeprowadzenie zadania „Rewitalizacja parkingu 

przed budynkiem Liceum” do kwoty 1.518.981,91 zł.  

13. Przedstawienie projektu odpowiedzi na petycję z dnia 14.02.2021r. o wprowadzenie 

organizacji ruchu na ul. Żaboklickiego w Karczewie umożliwiającej parkowanie 

samochodów wzdłuż ulicy w niedziele i święta.   

14. Przedstawienie projektu odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2021 r. radnego Mirosława 

Pszonki w sprawie wykonania dodatkowych prac w ramach przyjętego w budżecie 

powiatu na 2021 rok zadania: Wymiana nawierzchni jezdni na drodze powiatowej Nr 

2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 24.02.2021r., prot. Nr 149/21. 

15. Przedstawienie projektu odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2021 r. Pana Tomasza 

Wyglądały Sołtysa Sołectwa Celestynów o dokończenie przybudowy ciągu pieszo-

rowerowego przy ul. Laskowskiej w Celestynowie i włączenie go do drogi wojewódzkiej 

nr 797 oraz zmianę lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę 

wojewódzką.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 03.03.2021 r., Nr WU.401.2.2020 Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Garwolinie Marka Jonczak o dokonanie korekty opinii wydanej dn. 

11.02.2020 r. Nr S.OS.V.0023.10.2020 w związku z pomyłkowo podanym numerem 

drogi powiatowej Osieck – Natolin – Stara Huta w piśmie WU.401.2.2020.  

17. Przedstawienie pisma z dnia 01.03.2021 r., Nr DW805/542/ZRID_UZG_2/MD/2021 

firmy PONDUS Cezary Witas w sprawie wydania opinii dla zadania: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 805 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem 

Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz  z dojazdami”.  

18. Przedstawienie pisma z dnia 26.02.2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance 

w sprawie  współorganizacji i objęcia Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego 

wydarzenia: Akcji Honorowego Krwiodawstwa organizowanego przez OSP w Gliniance.  

19. Rozpatrzenie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania 

publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt.: „Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej”.  

20. Przedstawienie pisma z dnia 17.02.2021 r., Nr 449/2021 Polskiego Związku JUDO 

w sprawie wsparcia finansowego zawodów pn.: „Kata Judo Championship w Józefowie” 

(Mistrzostwa Europy). 



21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego. 

22. Przedstawienie pisma z dnia 11.02.2021 r., Nr WGK.7021.3.47.2021 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie przejęcia przez Powiat Otwocki funkcji 

lidera w zakresie porozumienia dot. funkcjonowania kolejowego transportu publicznego 

na trasie Warszawa-Józefów-Otwock.  

23. Przedstawienie pism: 

- z dnia 02.03.2021 r., Nr ZPM.051.130.2021 Ministra Zdrowia w sprawie środków 

finansowych na zadanie prowadzenia usług lekarza „koronera” w Powiecie Otwockim; 

odp. na pismo nr S.OS.V.0023.131.2.2020-2021, 

- z dnia 25.02.2021 r., Nr WZ-II.967.382.72.1.2020 Wojewody Mazowieckiego  

w sprawie środków finansowych na zadanie prowadzenia usług lekarza „koronera” 

w Powiecie Otwockim; odp. na pismo nr S.OS.V.0023.131.2.2020-2021, 

- opinia Kancelarii Adwokackiej odnośnie ww. pisma Ministra Zdrowia.  

24. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 151/21 z dnia 09.03.2021 r.  

25. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z analizą płynności ruchu pojazdów u zbiegu ulic Batorego, Matejki 

i Karczewskiej w Otwocku przy wariancie ronda jednopasmowego i dwupasmowego 

oraz skrzyżowaniu; odp. na wyciąg Nr 1201 z prot. Nr 148/21 z posiedzenia dn. 

17.02.2021 r.; 

2) zapoznanie z analizami samorządowymi dot. problematyki ochrony zdrowia: „Środki 

finansowe kierowane na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych państw 

europejskich - członków OECD”, „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na 

szpitale w latach 2015-2019”. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


