
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

01.12.2021 r. o godz. 14 
30  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 202 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie 

zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu 

Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

w drodze powierzenia zadania publicznego w 2022 roku. 

3. 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. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 17.11.2021 r., Nr DYR/210/21/CDWP Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w kosztorysie na 

2021 rok dot. realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22”. 

5. Przestawienie do akceptacji projektu porozumienia między mieszkańcami budynku przy 

ul. Głównej 10B w Józefowie w sprawie partycypowania powiatu w kosztach centralnego 

ogrzewania lokalu nr 3 będącego własnością powiatu.   

6. Przedstawienie do akceptacji projektu decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego oddania 

w trwały zarząd na czas nieoznaczony powiatowej jednostce organizacyjnej – 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, nieruchomość lokalową 

oznaczoną numerem 21, stanowiącą własność Powiatu Otwockiego, położoną 

w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7B. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 25.10.2021 r., Nr WGK.7021.3.129.2019 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie zaopiniowania wniosku dot. strefy płatnego 

parkowania na drogach publicznych w Otwocku; (odcinki ul. Powstańców Warszawy, 

Staszica, Karczewska); ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 24.11.2021 r., prot. Nr 

201/21. 

8. Wskazanie inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych (FOGR). 

9. Przedstawienie pisma z dnia 25.11.2021 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Radiówka 

w sprawie przyjęcia aneksu do umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie 

książki o historii osiedla Radiówek i Radiostacji w Emowie”. 

10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o wydzierżawienie kopiarek 

wielofunkcyjnych na potrzebę urzędu Starostwa przy ul. Górnej 13 i Komunardów 10 

w Otwocku.   



11. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu o zwiększenie środków 

w projekcie budżetu Powiatu Otwockiego na 2022 r. o kwotę 5.093,42 zł na realizację 

zadania usuwania i holowania pojazdów z drogi na terenie powiatu otwockiego.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 20.10.2021 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Otwocku Anny Bielickiej w sprawie wypłaty waloryzacji wynagrodzenia 3% 

z wyrównaniem od 01.01.2021 r.    

13. Przedstawienie pisma z dnia 19.11.2021 r., Nr FK.3020.3.2021 Starosty Ryckiego 

Dariusza Szczygielskiego informujące o dotacji dla Powiatu Otwockiego na 

dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.  

14. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 200/21 z dnia 23.11.2021 r., 

- Nr 201/21 z dnia 24.11.2021  r.  

15. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


