
  

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

13.09.2021 r.  o godz. 14.30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 183 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie pisma dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie 

dotyczące wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w charakterze 

opiekuna praktyk słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku na kierunku 

terapia zajęciowa. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w 

Podbieli do podpisania umowy darowizny oraz podejmowania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych wynikających z umowy, w związku z udziałem w projekcie 

społecznym w ramach ogólnopolskiego Programu grantowego „WzMOCnij Swoje 

Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w 

Konstancinie -Jeziornie.  

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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa 

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie w dniu 15 września 2021 r. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 30.08.2021 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”; ciąg dalszy tematu 

z  posiedzenia dn. 04.08.2021 r., prot. Nr 175/21.    

7. 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.   

8. 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.  



9. Przedstawienie pisma z dnia 23.08.2021 r. Centrum Kultury i Sportu w Karczewie 

w sprawie  dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł wydarzenia pn. „Biesiada 

Łurzycka”, które odbędzie się 18.09.2021 r. w ramach obchodów Europejskich Dni 

Dziedzictwa. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 25.08.2021 r. UKS Jastrzębie-Śródborów w sprawie 

dofinansowania 24 edycji turnieju Tchoukball Geneva Indoors w dniach 09-12 grudnia 

2021 r. 

11. Podjęcie decyzji w zakresie wystąpienia z wnioskiem do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą 

Otwockim a Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie realizacji zadania, o którym mowa 

w przepisie art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zamarłych; (koroner); 

zgodnie z art. 22 § 2 KPA. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych drogi bez 

nazwy na odcinku od al. J. Becka do ul. Wolickiej 

13. Przedstawienie wniosku o przekazanie środków finansowych na remont siedziby 

Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych w Nadbrzeżu 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2022 Rady Powiatu Otwockiego 

15. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 181/21 z dnia 30.08.2021 r., 

- Nr 182/21 z dnia 31.08.2021 r.   

16. Pismo PCZ Sp z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w sprawie dofinansowania  

działalności bieżącej w miesiącu sierpniu 2021 r. 

17.Sprawy różne: 

1) zapoznanie z pismem z dnia 25.08.2021 r., Nr DOP.071.34.2021 Powiatowego 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji do Ministra Zdrowia w sprawie zwrotu 

kosztów poniesionych przez Spółkę w wysokości 6.000.000,00 zł;  

2) Pismo PCZ Sp z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w sprawie informacji nt. 

zapłaconych wierzytelności objętych spłatą z dokapitalizowania Spółki w 

wysokości 100 udziałów tj. 2. 585 000,00 zł, 

3) Wniosek o dokończenie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego i wytyczenie 

przejścia dla pieszych przy ul. Laskowej w Celestynowie  

4) Podjęcie decyzji w spawie współorganizacji wydarzenia pn. „Usłyszeć 

Architekturę w Pałacu Bielińskich” organizowanego przez Fundację Ars Chori w 

dn. 24,25 i 26 września 2021r. w Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.  

5) Podjęcie decyzji w sprawie oferty Stowarzyszenia Polskich Muzyków 

Kameralistów na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Karczewski obraz”  



6) Podjęcie decyzji w sprawie oferty Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na 

realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej pt. „Turniej piłki nożnej” im. Szymona Niuka”.  

7) Podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania projektu społecznego – akcja 

sprzątania śmieci na nadbrzeżu i w nurcie rzeki Świder w dniu 18.09.2021, 

organizowanego przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie.    

 

  

                                                                                  Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


