
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

15.07.2021 r.  o godz. 15 00  w trybie zdalnym.  
 

Porządek Nr 173 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie pisma z dnia 05.07.2021 r., Nr SWD-18/2021/Z Spółki Wodnej 

Dąbrówka w sprawie zmiany terminu wykonania i sfinansowania przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach dotacji celowej przyznanej ze środków Powiatu Otwockiego.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do 

Związku Powiatów Polskich. 

4. 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. 

5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zabezpieczenie w okresie 2021-

2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej niezbędnych środków do realizację zadania: 

„Rozbudowy skrzyżowana drogi powiatowej Nr 2709W – ulicy Napoleońskiej z drogą 

powiatową Nr 2701W – ul. Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka 

w gminie Wiązowna” na łączną kwotę 1.685.000,00 zł lub zdjęcie ww. zadania z planu 

wydatków majątkowych na rok 2021.   

6. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadań:  

- „Modernizacja chodnika w ul. Żeromskiego na odc. od ul. Prusa w stronę ul. 

Szlacheckiej oraz od ul. Prusa w stronę ul. Konopnickiej”, 

- „Modernizacja chodnika w ul. Filipowicza na odc. od wjazdu do Pensjonatu Abrama 

Gurewicza  do ul. Poniatowskiego”.  

7. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 5 do umowy Nr WIN/20/2020, 

115/CRU/2020/ZDP w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

z przeznaczeniem na realizację zadania: „Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku 

od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda”.    

8. Przedstawienie pisma z dnia 08.07.2021 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. w sprawie 

wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla rozbudowy ul. Szkolnej w m. Zakręt i Izabela, gm. Wiązowna, oraz  ul. 

Postępu w Izabeli związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie tej drogi oraz 

wyniesionego skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Zakręcie; dot. pisma Nr 

S.OS.V.0023.2.2020 z dnia 08.01.2020 r.   



9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 02.07.2021 r. Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka 

w Podbieli Krzysztofa Mikuła w sprawie przyznania kwoty 1.500,00 zł dla czwórki 

dzieci, tj. łącznie 6.600,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci poza miejscem 

zamieszkania.  

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 171/21 z dnia 07.07.2021 r. 

12. Sprawy różne. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


