
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

14.04.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 156 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2021 rok dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Otwocku. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 01.04.2021 r., Nr AB.6743.918.2020.MPW Wydziału 

Architektury Starostwa Powiatowego w Otwocku dot. petycji z dnia 10.02.2021 r., oraz 

pisma z dnia 16.02.2021 r. mieszkańców Piotrowic w sprawie  budowy stacji telefonii 

komórkowej sieci P4 Sp. z o.o.   

6. Przedstawienie pisma z dnia 25.03.2021 r., Nr 4987/FZK/2021 Prokurenta PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Dariusza Koczorowskiego w sprawie dofinansowania bieżącej 

działalności Spółki w marcu 2021  r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego 

w wysokości 817.963,66 zł.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 01.04.2021 r., Nr DAG.230.13.2021 Członka Zarządu 

Prokurenta PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta Podgórzaka w sprawie pomocy 

finansowej w wysokości 5.000,00 zł do sfinansowania bieżących dostaw tlenu 

medycznego.  

8. Zapoznanie z informacją z dnia 25.03.2021 r., Nr 4988/FZK/2021 Prokurenta PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza Koczorowskiego nt. zestawienia przychodów 

z NFZ i wynagrodzeń w latach 2018, 2019 i 2020. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 22.03.2021 r., Nr WGK.7021.77.2021 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Pawła Walo z pozytywną opinią dla zadania: „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2765W – ulicy Karczewskiej, ulicy Staszica i ulicy Kołłątaja w Otwocku 

od km 0+00 do km 0+920 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 

2765W– ul. Świderską i drogą gminną nr 27107W – ul. Świderską w Otwocku, gmina 

Otwock, powiat otwocki”.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 04.03.2021 r. firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej ul. Jana 

Pawła II w Zakręcie, gmina Wiązowna.  



11. Przedstawienie pisma z dnia 01.04.2021 r., Nr BGD.WSA.053.162.2021.AWI 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad informujące o przedłużeniu terminu 

udzielenia odpowiedzi na pismo Nr S.OS.V.0023.13.2021. 

12. Przedstawienie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie bezpłatnego używania terenu 

dróg publicznych tj. pasy zieleni stanowiące część dróg powiatowych – wykonanie 

nasadzeń roślin ozdobnych w pasach drogowych dróg powiatowych w Otwocku; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia z dnia 04.02.2021 r., prot Nr 145/21. 

13. Rozpatrzenie oferty Fundacji Promocji Kultury „OtwArte” na realizację zadania 

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

narodowego pt.: „XVIII Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku”.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 12.03.2021 Fundacji #Drużyna Błażeja w Józefowie 

w sprawie dofinansowania projektu sportowego „Leżakiem Nad Morze”.  

15. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zabezpieczenie środków i wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie procesu 

i realizacji opracowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 26.03.2021 r., Nr KP/0340/2020 Przewodniczącej 

Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anny 

Dudzińskiej w sprawie możliwości ufundowania nagrody wyróżniającej się pielęgniarce 

i położnej pracującej na terenie Powiatu Otwockiego.   

17. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 15.03.2021 r., 

prot. Nr 152/21, oraz dn. 24.03.2021 r., Nr 154/21.  

18. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

19. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 155/21 z dnia 31.03.2021 r.  

20. Sprawy różne: 

1) zapoznanie ze Stanowiskiem Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego;  

2) zapoznanie z uchwałą Nr XXVIII/279/21 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 

2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania oświaty; 

3) zapoznanie z uchwałą Nr XXXIII.231.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 

marca 2021 r. w sprawie wystosowania apelu dot. zmiany przepisów dotyczących 

projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych. 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  

 


