
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

19.05.2021 r.  o godz. 8 
00

 
 
w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 162 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. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/XXVI/20 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 30.04.2020 r., Nr 7009/Z/2021 Członka Zarządu PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta Podgórzaka w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy  w wysokości 152.078,31 zł na 

spłatę zaległych płatności.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 07.12.2020 r. Pana Sławomira Mocha Zakład Usług 

Pogrzebowych EXITUS w sprawie umożliwienia wykupu działki ew. nr 6/20 z obr. 135 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.  

6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych o: 

- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na 2021 rok oraz do wieloletniej 

prognozy finansowej zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości 

Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów”,  

- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na 2021 rok zadania: „Wykonanie 

projektu ZRID ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin 

oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji sali 

weselnej „Raj”, oraz zadania: „Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo-rowerowego 

w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie ul. Armii Krajowej 

w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie, 

- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na 2021 rok zadania: „Dokumentacja 

projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Świderską”, 

-  wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na 2021 rok oraz do wieloletniej 

prognozy finansowej zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów 

pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”, 

- przesunięcie z zadania „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 

3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej” – 46.500,00 zł na zadanie 



„Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765W ul. Piłsudskiego 

w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej”, kwoty 5.750,00 zł na zadanie 

„Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego 

w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej”, oraz kwoty 8.800,00 zł na 

zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock 

– Karczew”.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przerw 

w pracy przedszkoli specjalnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 13.05.2021 r., Nr Ośw.P.M.0711.6.2021 Dyrektora Oświaty 

Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie 

bazy sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku na potrzebę realizacji zajęć 

dydaktycznych wychowania fizycznego przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

pomieszczeń w budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia technicznych zasad naliczania diet radnych Rady 

Powiatu Otwockiego. 

11. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o współorganizację i dofinansowanie 

wydarzenia: „Dzień Rodziny” w Józefowie. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2021 r. Pan Ryszarda Nowaczewskiego – działalność 

artystyczna w sprawie sfinansowania koncertu z okazji Dnia Matki; ciąg dalszy tematu  

z posiedzenia dn. 12.05.2021 r., prot. Nr 161/21. 

13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok” 

14. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr  161/21 z dnia 12.05.2021 r.  

15. Sprawy różne. 

 

         Przewodniczący Zarządu 

             Krzysztof Szczegielniak   


