
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

18.08.2021 r.  o godz. 15 00  w trybie zdalnym.  
 

Porządek Nr 179 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Omówienie analizy ruchowej dla rozbudowy ul. Karczewska/Matejki/Batorego 

w Otwocku; odp. na wyciąg Nr 1364 z prot. Nr 169/21 z dn. 28.06.2021 r.; ciąg dalszy 

tematu z posiedzenia dn. 12.08.2021 r., prot. Nr 176/21.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r.                                                                             

w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie 

pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków”. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 26.07.2021 r. Wójta Gminy Wiązowna w sprawie podjęcia 

współpracy w zakresie realizacji wspólnych zadań własnych powiatu i gminy z zakresu 

pomocy społecznej.  

5. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 12.08.2021 r, Nr 

176/21. 

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków na zakupy 

inwestycyjne w ZDP o kwotę 71.600,00 zł. 

7. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji 

odwodnienia na terenie dróg powiatowych w Otwocku tj.: ul. Matejki, Warszawskiej, 

Kołłątaja, Filipowicza, Andriollego, Karczewskiej, Poniatowskiego. 

8. Zapoznanie z pismem z dnia 10.08.2021 r., Nr WI-III.8170.6.2021.ML Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie organizacji ruchu na drogach powiatowych Nr 2760W i Nr 

2764W w Otwocku, w związku z przebudową i rozbudową linii kolejowej Nr 7.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 10.08.2021 r. Pani Katarzyny Gniadek-Olejniczak lekarza 

Wojskowego Instytutu Medycznego w sprawie warunków pracy w Izbie Przyjęć PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.  



12. Przedstawienie informacji Biura Kultury i Promocji z dnia 13.08.2021 r dot. wydania 

książki o pałacach, dworach i folwarkach ziemi otwockiej.  

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 176/21 z dnia 12.08.2021 r., 

- Nr 177/21 z dnia 13.08.2021 r., 

- Nr 178/21 z dnia 13.08.2021 r. 

14. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z pismem z dnia 29.7.2021 r., Nr DDP-1.051.12.2021 Ministra 

Infrastruktury zawiadamiające o sposobie załatwienia skargi w sprawie budowy 

drogi S17 w szczególności ochrony akustycznej na terenie powiatu otwockiego; 

2) zapoznanie z pismem z dnia 28.07.2021 r., Nr WA.411.332.28.2021 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wskazania jakie działania powinien 

podjąć Powiat Otwocki by skutecznie zapewnić na terenie powiatu otwockiego 

realizację zadania świadczenia usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”; odp. na 

pismo Nr S.OS.V.0023.131.3.2020-2021. 

 

  

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


