
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

12.08.2021 r.  o godz. 14 00 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 176 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. Przedstawienie opinii prawnej z dnia 06.08.2021 r. Kancelarii Adwokackiej w przedmiocie 

ustalenia beneficjentów rzeczywistych dot. rady nadzorczej; ciąg dalszy tematu z 

posiedzenia dn. 04.08.2021 r., prot. Nr 175/21; odp. na wyciąg Nr 1395.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 03.08.2021 r., Nr 13375/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 01.01.2021-31.05.2021 r. 

i za okres 01.05.2021-31.05.2021 r., 

- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-31.05.2021 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-31.05.2021 r. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 05.08.2021 r., Nr 13686/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 01.01.2021-30.06.2021 r. 

i za okres 01.06.2021-30.06.2021 r., 

- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.06.2021 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.06.2021 r. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 30.07.2020 r., Nr 13184/FZK/2021 Członka Zarządu PCZ Sp. 

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

działalności Spółki w lipcu 2021 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w 

wysokości 3.927.887,85 zł. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 05.08.2021 r., Nr 13685/Z/2021 Członka Zarządu PCZ 

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

z dn. 13.07.2021 r.  

8. Zakup stacji meteorologicznej, wraz z wzorcowaniem przez akredytowane laboratorium 

wzorujące, do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, opadu oraz kierunku i 

prędkości wiatru.  



9. Przedstawienie pisma z dnia 09.08.2021 r., Nr OśwP.Ks.3123.13.2021 Oświaty 

Powiatowej z wyjaśnieniem dot. wynagrodzenia Pani Apolonii Żołądek z tytułu 4 

projektów unijnych; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 04.08.2021 r., prot. Nr 175/21 

dot. zaopiniowania projektu 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy 

Społecznej „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1. 

11. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie zmiany przepisów w zakresie 

projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych. 

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków pochodzących 

z dotacji Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” poprzez zmniejszenie środków własnych.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 26.07.2021 r., Nr WŚN.6625.12.2021.SS Gminy Wiązowna 

w sprawie wyrażenia zgody na nadanie ulicy (drogi wewnętrznej) położonej w Pęclinie na 

działce nr ew. 118 nazwy: „Lasek Brzozowy”. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 04.08.2021 r., Nr WIPF.7002.27.2021.KG Burmistrza 

Karczewa Michała Rudzkiego w sprawie wykonania lewoskrętu na skrzyżowaniu 

ul. Mickiewicza w kierunku Otwocka.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 23.07.2021 r., Nr DZ/5261/PG/2021 Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych Pawła Grzybowskiego w sprawie przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku; 

odp. na wyciąg Nr 1382 z prot. Nr 172/21 z dn. 13.07.2021 r.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 05.08.2021 r., Nr DZD/5572/PSR/AJ/21 Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych Pawła Grzybowskiego z analizą ruchową dla rozbudowy ul. 

Karczewska/Matejki/Batorego w Otwocku; odp. na wyciąg Nr 1364 z prot. Nr 169/21 z dn. 

28.06.2021 r.  

17. Przedstawienie pisma z dnia 26.07.2021 r., Klubu Sportowego „Team ZabieganeDni” 

w sprawie dofinansowania biegu trailowego „WTF – Wiązowna Trail&Fun”. 

18. Przedstawienie pisma z dnia 14.07.2021 r., Nr PMDK.S.0711.20.2021 Dyrektor 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  Ewy Musiejko w sprawie dofinansowania i 

objęcia Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego VI edycji Rodzinnego Pikniku 

Naukowego w PMDK w Otwocku.  



19. Przedstawienie informacji z dnia 23.07.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

sfinansowania projektu pn.: „I Charytatywne Powiatowe Zawody w Podciąganiu na 

Drążku” dn. 11.09.2021 r. na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek; 

ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 21.07.2021 r., prot. Nr 174/21. 

20. Przedstawienie pisma z dnia 28.07.2021 r., Nr KPP-N-569/21 Komendanta   Powiatowego 

Policji w Otwocku Przemysława Dębińskiego w sprawie wsparcia w zakupie urządzenia 

do badania alkoholu w wydychanym powietrzu typu „Promiler” w ramach programu 

„Razem Bezpieczniej”.  

21. Przedstawienie pisma z dnia 29.07.2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie 

w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 10.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego 

i ratowniczego. 

22. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 04.08.2021 r., prot. Nr 175/21. 

23. Zapoznanie z pismem z dnia 29.07.2021 r., Nr PL.227.5.2021 Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Tomasza Króla do Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w sprawie utrzymania opłat za dzierżawę pomieszczeń na potrzeby 

funkcjonowania PCZK.  

24. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 175/21 z dnia 04.08.2021 r. 

25. Sprawy różne: 

1. zapoznanie z uchwałą Nr 3.b./22/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii 

o możliwości wykupu obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł przez Powiat Otwocki.  

 
 
 

                                                                                                                            wz. Starosty  

Paweł Zawada  

                                                                                                                              Wicestarosta  


