
    

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                        

20.10.2021 r.  godz. 14.00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 192 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zatwierdzenie programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2022 rok.  

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydarzenia pn. XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt – Karczew Cup 2021, który odbędzie się w dniach 10-13.11.2021 r. w 

Karczewie i Józefowie.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CCLXIX/174/21 Zarządu Powiatu 

Otwockiego z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami 

usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Otwockiego na podstawie art. 

130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

5. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie wspólnego postępowania na odbiór nieczystości 

stałych/komunalnych niesegregowanych oraz ich transport i przekazanie do Instalacji 

Przetwarzania Odpadów dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych.  

6. Zaopiniowanie wniosku ZRID – rozbudowa drogi gminnej -ul. Szerokiej ( na odcinku od. 

ul Zawiszy do ul. Górnej) w Józefowie  

7. Zaopiniowanie  wniosku ZRID – rozbudowa drogi gminnej 14-KUD (docelowo droga 

publiczna) w Józefowie na odcinku od ul. Księdza Malinowskiego (droga gminna) do 

działki ewidencyjnej nr 118/8 z obrębu 4 

8.  Zaopiniowanie  wniosku ZRID – rozbudowa drogi gminnej – ul. Żeglarzy w Józefowie 

na odcinku od ul Werbeny (droga gminna) do ul. Kosmonautów (droga gminna) 

9. Zaopiniowanie wniosku ZRID – rozbudowa drogi gminnej – ul. Jesiotrowej w Józefowie 

na odcinku od ul. Wiązowskiej (droga wojewódzka nr 721) do działki nr 24 z ob. 95 

10. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego na 

realizację zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w m. 

Dyzin, Jatne i Celestynów. Zabezpieczenie środków finansowych w latach 2022-2024 na 

realizację wnioskowanego zadania.  

11. Przyjęcie treści ogłoszeń memorandów informacyjnych zadania:  „Budowa budynku 

siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek 

organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu 

12. 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. 



13. 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. 

14. 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. 

15. Sprawy różne: 

1) Zapoznanie się z materiałami dot. obsługi prawnej Starostwa  

2) Omówienie zasad przyznawania diet radnym  

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


