
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

05.01.2022 r. o godz. 14 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 209 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 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 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Otwocku.  

4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. postępowania 

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną i przyjętą pod budowę 

drogi ekspresowej S17 na terenie Powiatu Otwockiego.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 10.12.2021 r., Nr PM-ID-7210.46.2020.KSZ (20.KSZ.FE-

ID) Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała Olszewskiego 

w sprawie zaopiniowania: 

- pozbawienia ul. J.P. Woronicza na odcinku od ul. Racjonalizacji do ul. Etiudy 

Rewolucyjnej kategorii drogi gminnej, w celu jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii 

dróg powiatowych, 

- zaliczenia ul. J. P. Woronicza na odcinku od l. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki 

i Wigury do kategorii dróg powiatowych.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 15.12.2021 r., Nr GK.7226.1.45.2021 Zastępcy Burmistrza 

Józefowa Piotra Gąszcza w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii drogi 

gminnej, tj. działek nr ew. 225/2, 225/1, 254 w obr. 21 (ul. Grottgera) w Józefowie. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 20.12.2021 r., Nr 1391/2021 Biura Projektów Budowlanych 

Sp. z o.o. w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 2759W – ul. 

Poniatowskiego w Otwocku.  

8. Przedstawienie do akceptacji aneksów Nr 1 do umów z Miastem Otwock: 

- Nr WIN/27/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 

skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego, 

- Nr WIN/29/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 

skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej w Otwocku, 



- Nr WIN/32/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pasa 

drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do 

ul. Tatrzańskiej (ZRID), 

- Nr WIN/34/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy ul. Orlej na 

odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi. 

9. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 207/21 z dnia 28.12.2021 r., 

- Nr 208/21 z dnia 31.12.2021 r.  

10. Sprawy różne: 

1) zapoznanie ze skargą kasacyjną organu Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych drewnianej willi  

położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza; 

2) zapoznanie z pismem z dnia 30.12.2021 r., Nr RW-RM-II.7153.1.315.2021.IC 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z informacją o nie 

przyznaniu dofinansowania na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2737W w miejscowości  Sępochów gminy Kołbiel”; 

3) zapoznanie z pismem Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 22.12.2021 r. 

dot. działań Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” w sprawie otwockiej oczyszczalni 

ścieków (należącej do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) 

w celu przedstawienia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.  

 

 

 Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


