
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

22.09.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 185 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie pisma z dnia 06.08.2021 r., Nr ZG.750.29.2021 Nadleśnictwa Mińsk 

w sprawie zwiększenia stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Mińsk 

do wysokości 20 zł/ha. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony 

Narodowej o zezwolenie na utworzenie w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład 

Zespołu szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

oddziału przygotowania wojskowego. 

4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego w sprawie przeprowadzonego 

rozeznania rynkowego w celu przystąpienia do procedury nabycia samochodu 

osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

5. Rozpatrzenie Wydziału Administracyjnego o przystąpienie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku do 

organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu wysokometanowego typu E dla 

Urzędu Starostwa oraz jednostek organizacyjnych na rok 2022.   

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr. 13/9 oraz udział 1/3 

części w działce 13/11 z obr. 5 w Otwocku. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 43 

w Otwocku, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga 

wieczysta nr WA1O/00071019/0. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 292/XXXVIII/14 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 13/13 z obrębu 5 

w Otwocku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia 

rokowań i uzgodnienia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie 

drogi publicznej (powiatowej) – nr 2745W – Kąty-Zabieżki-Osieck, stanowiący działki 

ew. nr nr 994/28 o pow. 1488 m
2
 i 994/29 o pow. 1381 m

2
. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia 

rokowań i uzgodnienia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie 



drogi publicznej (powiatowej) nr 36280 relacji Osieck-Czarnowiec-Nowe Kościeliska, 

stanowiący działki ew. nr 73/7 o pow. 121 m
2
 oraz 73/8 o pow. 86 m

2
 w obr. Czarnowiec 

gm. Osieck. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia 

rokowań i uzgodnienia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie 

drogi publicznej (powiatowej) – ul. Piłsudskiego w Józefowie, stanowiący działkę ew. nr 

32/4 o pow. 79 m
2
 w obr. 48.  

12. Przedstawienie pisma dnia 08.09.2021 r., Nr O/WA.Z-12.4202.26.2021.LKO Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utrzymania dróg lokalnych przy drodze 

krajowej Nr S17. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 16.09.2021 r. Sołtysa Sołectwa Żanęcin Beaty 

Pietrzykowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 

osób korzystających z drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Żanęcin, gm. 

Wiązowna.   

14. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie na 

realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

pt.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Wiązowna i OSP Malcanów. 

15. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Mlądzkiej na 

realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

pt.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Otwock – Wólka Mlądzka 

i OSP Otwock – Jabłonna.  

16. Przedstawienie informacji z dnia 08.09.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

wycofania się Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną z realizacji wrześniowej paraolimpiady; odp. na wyciąg Nr 1448 z prot. Nr 

182/21 z posiedzenia dn. 31.08.2021 r.  

17. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na realizację zadania 

publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pt. „Turniej 

Halowy Piłki Nożnej „Gramy dla Dzieciaków”. 

18. Przedstawienie pisma z dnia 01.09.2021 r. Klubu Motocyklowego Zryw MC Poland 

w sprawie zawarcia aneksu do umowy oraz zmianę nazwy zadania na realizację zadania 

publicznego pn.: „60 lat tradycji Klubu Motocyklowego ZRYW 1961-2021”. 

19. Przedstawienie pisma Pełnomocnika Marszałka Województwa mazowieckiego ds. 

współpracy  organizacjami pozarządowymi w sprawie zgłoszenia wolontariuszy do XI 

edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  

20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXIII/08 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia sztandaru Powiatu 

Otwockiego.  



21. 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. 

22. Zaopiniowanie projektu 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. 

23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady 

Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków 

Zarządu Powiatu Otwockiego.  

25. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku za rok 2020; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 31.08.2021 r., 

prot. Nr 182/21.    

26. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

27. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 183/21 z dnia 13.08.2021 r., 

- Nr 184/21 z dnia 17.09.2021 r.  

28. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


