
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

07.07.2021 r.  o godz. 14 
00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 171 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie pisma z dnia 18.06.2021 r., Nr WPP.6721.8.2019.PZ Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i zniesienie 

charakteru ochrony lasu położonego na terenie nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 

55/3, 55/4 obr. 3 w Otwocku, stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych 

przy ul. Majowej 17-19. 

3. Przedstawienie do akceptacji projektu pisma do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Warszawie o umorzenie opłaty rocznej za rok 2021 w kwocie 

1.511,73 zł należnej od SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku.  

4. Rozpatrzenie wniosku Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie 

rozliczenia dotacji celowej przez Stowarzyszenie Otwockie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania: „Ratownictwo i Ochrona Ludności 2020”.    

5. Przedstawienie pisma z dnia 18.06.2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie 

w sprawie zapewnienia środków z budżetu powiatu na transport członków 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu 

Otwockiego na III OBÓZ MDP OSP POWIATU OTWOCK w Przerwankach.   

6. Przedstawienie pisma z dnia 24.06.2020 r., Nr 10424/FZK/2021 Członka Zarządu PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza Kaczorowskiego w sprawie dofinansowania 

bieżącej działalności Spółki w czerwcu 2021 r. poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego w wysokości 2.299.066,56 zł.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 

Powiatu Otwockiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do 

składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach 

Programu Inwestycji Strategicznych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu 

Otwockiego za 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2020 rok. 

10. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka 

ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W na odcinku o długości ok. 



593 mb. od wysokości sklepu Jeżyk przy ul. Majowej w Dziechcińcu w kierunku 

Żanęcina. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 10.06.2021 r., Nr PM-ID.7210.12.2020.KSZ Zastępcy 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia ul. T. Nocznickiego na odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. 

Zgrupowania AK „Kampinos” i ul. Zgrupowania AK „Kampinos” na odcinku od al. Gen 

M. Wittek do ul. T. Nocznickiego kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zamiarem 

zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.   

12. Przedstawienie pisma z dnia 24.06.2021 r., Nr WIN.7021.141.2021.1 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie potwierdzenia wybudowania zjazdu z drogi 

gminnej – ul. Andriollego w Otwocku oraz kanału technologicznego w związku 

z planowaną rozbudową ul. Powstańców Warszawy.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 15.06.2021 r., Nr DiNK/08/VI/2021 Diagnostyki i Naprawy 

Konstrukcji Tomasz Kordjak w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 

801 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu inżynierskiego 

w km 19+395 drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Świder w miejscowościach Józefów 

i Otwock wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 24.06.2021 r.  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na 

rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie 

nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 30.06.2021 r. Nr PF.0761.2.2021 Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Michała Gigoła w sprawie wsparcia finansowego 

Komendy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont budynku strażnicy”.  

16. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

17. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 170/21 z dnia 30.06.2021 r.  

18. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z pismem z dnia 23.06.2021 r., Nr DZD/4423/PSR/AJ/21 Zarządu 

Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie realizacji prac dotyczących 

zadań/wydatków niewygasających; odp. na wyciąg Nr 1358 z prot. Nr 168/21 

z dn. 22.06.2021 r.  

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


