
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

03.02.2022 r. o godz. 14 
30  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 217 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2022 rok z późn zm. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia 

przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego.  

4. Przedstawienie pisma Pana Sławomira Mocha Zakład Usług Pogrzebowych EXITUS 

w sprawie umożliwienia wykupu działki ew. nr 6/20 z obr. 135 stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego.  

5. Opracowanie projektu statutu związku powiatowo-gminnego „Otwockie przewozy 

gminno-powiatowe” celem przekazania do Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska; 

ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 26.01.2022 r., prot. Nr 216/22.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 17.01.2022 r. firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk 

w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji: „Budowa drogi gminnej 21KJP (docelowa droga publiczna) na odcinku od 

ulicy Lisiej do skrzyżowania z drogą gminną 18KUD oraz rozbudowania drogi gminnej 

nr 18KUD (docelowa droga publiczna) na odcinku od dz. ew. nr 3-157/5 z obrębu 3 do 

ulicy Księdza Malinowskiego”.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 17.01.2022 r. firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk w sprawie 

wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: 

„Budowa drogi gminnej 14KUD (docelowa droga publiczna) w Józefowie na odcinku od 

ulicy Księdza Malinowskiego (droga gminna) do działki ewidencyjnej nr 111/8 z obrębu 

4”. 

8. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr 606/CRU/2021/ZDP z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie przebudowy 

Ronda im. Kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej 

i Warszawskiej w Otwocku.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 25.01.2022 r., Nr WIN.7021.14.2021.14.2021.ID20051 

Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie aneksu Nr 1 do umowy 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); odp. 

na pismo Nr S.OS.V.0023.11.2022; temat z posiedzenia dn. 05.01.2022 r, prot. Nr 209/22.  

10. Przedstawienie raportu z oceny efektywności dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku 

siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek 

organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 27.01.2022 r., Nr 1495/FZK/2022 Prezes Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej w sprawie dofinansowania bieżącej 

działalności Spółki w styczniu 2022 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego 

w wysokości 3.012.787,40 zł. 

12. Omówienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu.  

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 216/22 z dnia 26.01.2022 r. 

14. Sprawy różne. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


