
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

31.08.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 182 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu 

realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie otwockim” 

współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX Osi Priorytetowej 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 

projekt pozakonkursowy. 

3. 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 18.08.2021 r., prot. Nr 179/21.  

4. Przedstawienie postanowienia z dnia 19.08.2021 r., Nr ZW.224.2.6.2021.AP Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z odmową Zarządowi Powiatu 

Otwockiego wszczęcia postępowania w przedmiocie umorzenia w całości opłaty rocznej 

za rok 2021 w kwocie 1.511,73 zł należnej od Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 16.08.2021 r., Nr ZP.6721.71.2012.PK Zastępcy Burmistrza 

Miasta Józefowa Piotra Gąszcza w sprawie zniesienia ochronności lasu położonego na 

dz. ew. nr 152/3, 152/4, 152/5 obr. 3.  

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

„Modernizacja dogi powiatowej Nr 2705W na odcinku od DW 805 do cmentarza w m. 

Warszawice” kwoty 59.301,22 zł na zadanie „Droga 2715W i droga 2722W – 

modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzel 

Warszewska”.  

7. Podjęcie decyzji w sprawie 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, oraz dn. 18.08.2021 r., prot. Nr 179/21.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 12.08.2021 r. Prezydenta Miasta Otwocka 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Witolda Świerczyńskiego w sprawie 

wydania opinii dla rozbudowy drogi gminnej ul. Andriollego w Otwocku poprzez 

budowę miejsca obsługi podróżnych (MOP I). 

9. Przedstawienie pisma z dnia 17.08.2021 r., Nr DZ/5902/MK/21 Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Przedłużenie ul. 



Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej 

w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

13.07.2021 r., prot. Nr 172/21, oraz z dn.12.08.2021 r., prot. Nr 176/21.   

10. Przedstawienie pisma z dnia 20.08.2021 r., Nr WIPF.7002.33.2021.KP Zastępcy 

Burmistrza Karczewa Karola Chruścika w sprawie przekazania informacji nt. realizacji 

przez Powiat Otwocki w 2021 roku inwestycji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku 

na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie.  

11. Przedstawienie informacji z dnia 23.08.2021 r.  Biura Kultury i Promocji nt. odwołania 

wydarzenia pn.: „VII Powiatowe Igrzyska Warsztatów Terapii Zajęciowej”. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 18.08.2021 r. Stowarzyszenia Polskich Muzyków 

Kameralistów o aneks do umowy na realizację zadania publicznego pn.: 

„Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna w Karczewie (3 edycje)”.  

13. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów na realizację 

zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego pt.: „Karczewski obraz”.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 20.08.2021 r. Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej 

Oddział Powiatowy zs. w Karczewie o aneks do umowy na realizację zadania 

publicznego pn.: „Wieczorek jazzowy pod chmurką”.  

15. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku za rok 2020.  

16. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z uchwałą nr 1215/247/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej na odcinkach 

dawnej drogi krajowej nr 17 położonych na terenie województwa 

mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


