
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

16.02.2022 r. o godz. 13 
30  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 219 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu 

Otwockiego. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 26.01.2022 r., Nr RGNiGP.6822.13.2020 Wójta Gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie przekazania gminie działek drogowych 

położonych w Pogorzeli.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 

do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa 

w programie Erasmus + w ramach projektu „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE 

ZAWODOWE”, w tym do podpisania i złożenia  wniosku  o dofinansowanie, podpisania 

umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2022 r. na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki. 

6. Zapoznanie z informacją z dnia 04.02.2022 r., Nr MOS-0550-1/2022 Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Marzeny Marusińskiej w sprawie 

realizacji w Ośrodku projektu: „Cyfrowy Obywatel wymiata w internecie” według 

projektu Fundacji Pro-Cultura.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Otwocku. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 03.02.2022 r., Nr DZ/544/PG/2022 Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku w sprawie własności odcinków drogi S17 przekazanych przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 130/21 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 r.; odp. na wyciąg Nr 1603 z prot. Nr 

210/22 z posiedzenia dn. 12.01.2022 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki 

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

11. Rozpatrzenie oferty Fundacji Sport na realizację zadania publicznego w 2022 roku 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Zimowy Poland Bike 

Marathon Otwock 2022”. 

12. Przedstawienie informacji z dnia 02.02.2022 r. Biura Kultury i Promocji dot. wyróżnienia 

Szymona Olpińskiego, zawodnika klubu KSW Bushi, na wniosek radnego Powiatu 

Otwockiego Piotra Kudlickiego; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 26.01.2022 r., prot. 

Nr 216/22.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 25.01.2022 r. Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

„KARCZEW” w sprawie dofinasowania udziału zespołu seniorek w rozgrywkach I Ligii 

Kobiet Piłki Ręcznej w sezonie 2021/2022. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 26.01.2022 r. Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim 

w sprawie dofinansowania dwóch wydarzeń organizowanych przez Muzeum: „Piknik 

wiślany. Dawne gry i bajki XVIII wieczne” oraz „Opowiadanie o niepodległości”. 

15. Omówienie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2030. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 03.02.2022 r., Nr DELG-WG.055.26.2022.MH Ministra 

Klimatu i Środowiska w sprawie radykalnych podwyżek cen dostaw gazu; odp. na pismo 

Nr S.OS.0330.58.2021.   

17. Przedstawienie pisma z dnia 28.01.2022 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Otwocku Anny Bielickiej w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na 2022 rok.  

18. Przedstawienie pisma z dnia 10.01.2022 r., Nr 432/FZK/2022 Prezes Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej z informacją nt. zobowiązań Spółki wobec 

Powiatu Otwockiego.  

19. Przedstawienie pisma z dnia 10.02.2022 r., Nr 2356/Z/2022 Prezes Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej z informacjami nt. Spółki; odp. na pismo Nr 

S.OS.V.0023.20.2022.   

20. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania. 

21. Opracowanie projektu 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.  

22. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm..  



23. 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.  

24. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 218/22 z dnia 09.02.2022 r.  

25. Sprawy różne.         

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


