
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

04.08.2021 r.  o godz. 15 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 175 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. Rozpatrzenie wniosku Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o przyjęcie 

oferty Otwockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację 

zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności  pt.: 

„Ratownictwo i ochrona ludności w 2021 roku”.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr 6/23 w obr. 135 przy ul. 

Batorego w Otwocku.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 05.07.2021 r. Pana M.B. w sprawie przeprowadzenia 

kontroli prowadzonej przez Gminę Celestynów inwestycji tj. przebudowy ul. Widok 

w Celestynowie.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 20.07.2021 r., Nr WI.7011.8.2020 Zastępcy Wójta Gminy 

Wiązowna Tomasza Kostyry w sprawie wyrażenia opinii dla zaliczenia dróg na terenie 

gminy Wiązowna do kategorii dróg gminnych: 

- ul. Słoneczna i ul. Jana Pawła II w Zakręcie na odc. od drogi ekspresowej S17 do dz. nr 

ew. 254/4 obr. Zakręt, 

- ul. Kręta w Zakręcie na odc. ul. Słonecznej do ul. Górnej w Zakręcie, 

- ul. Polna w Zakręcie na odc. od dz. nr ew. 37/12 obr. Zakręt do dz. ew. 204 obr. Zakręt, 

- ul. Sosnowa w Zakręcie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Świerkowej, 

- ul. Świerkowa w Zakręcie na odc. od ul. Sosnowej do dz. ew. nr 90 obr. Zakręt, 

oraz zmiany przebiegu drogi na terenie gminy Wiązowna ul. Jana Pawła II w Zakręcie na 

odc. od ul. Długiej do ul. Szkolnej w Zakręcie.  

7. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/305/2021, 

584/CRU/2021/ZDP 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.  



8. Przedstawienie pisma z dnia 13.07.2021 r., Nr WN.6625.7.2021.JC Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie nadania nazwy rondu położonego 

w Otwocku na dz. ew. 68/2 z obr. 108 „im. Stefana Żaryna”.      

9. Przedstawienie pisma z dnia 05.07.2021 r. Sołtysa i Rady Sołeckiej m. Gadka w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2022 rok  środków finansowych na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka 

Dłużewska, w m. Gadka.  

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o przesunięcie z zadania: 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW 85 do cmentarza w m. 

Warszawice” kwoty 15.000,00 zł na zadanie: „Projekt i budowa ciągu pieszo-

rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w m. Gadka”.  

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wprowadzenie nowego 

zadania do planu wydatków majątkowych na rok 2021 oraz do wieloletniej prognozy 

finansowej pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych 

w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W”.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 05.07.2021 r., Nr WSS.1610.7.2021.DT Przewodniczącego 

Rady Gminy Wiązowna Andrzeja Cholewa w sprawie stanowiska Nr 6.2021 Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie poparcia wniosku sołtysa i rady 

sołeckiej sołectwa Kąck o wykonanie ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika w ciągu 

drogi 2707W we wsi Kąck (ul. Malownicza).   

13. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2021 r., Nr WI.042.5.2019.ON Wójta Gminy 

Wiązowna Janusza Budnego w sprawie udzielenia przez powiat pomocy finansowej 

w kwocie 200.000,00 zł  na realizację odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ul. 

Napoleońskiej w Gliniance. 

14. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3                         

z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 21.07.2021 r. Dyrektora Oświaty Powiatowej Hanny 

Majewskiej-Smółki w sprawie propozycji wybudowania miejsc postojowych na części 

działki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.  

16. Przedstawienie informacji z dnia 29.07.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

sfinansowania projektu Fundacji „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy” 

pod nazwą: „Budowa pomostów na rzece Świder”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

21.07.2021 r., prot. Nr 174/21.  

17. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2021 r., Nr 13020/NAG/2021 Członka Zarządu PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza Kaczorowskiego przekazujące dane: 

- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.04.2021 r. 

i za okres 01.04.2021-30.04.2021 r., 



- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.04.2021 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.04.2021 r. 

18. Zapoznanie z pismem z dnia 15.07.2021 r., Nr OTW-SAG-028/2830/2021 Zastępcy 

Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku Grażyny 

Żarnowieckiej z podziękowaniami za uznanie wniosku szpitala; temat z posiedzenia dn.  

07.07.2021 r., prot. Nr 171/21.  

19. Przedstawienie opinii prawnej z dnia 30.07.2021 r. Kancelarii Adwokackiej 

w przedmiocie ustalenia beneficjentów rzeczywistych w PCZ Sp. z o. o. 

w restrukturyzacji.  

20. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 173/21 z dnia 21.07.2021 r. 

21. Sprawy różne. 

 

  wz. Starosty  

Paweł Zawada  

 Wicestarosta  


