
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

09.03.2022 r. o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 222 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów 

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną 

prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

3. 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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Otwocku. 

5. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 2 do umowy do umowy Nr WIN/32/2021, 

564/CRU/2021/ZDP z Miastem Otwock 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). 

6. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy do umowy Nr WIN/63/2021, 

626/CRU/2021/ZDP z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji odwodnień na 

terenie dróg powiatowych w Otwocku (…). 

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o zmianę klasyfikacji 

budżetowej dla zadania pn.: „Remont dogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi 

krajowej S17 do mostu na rzece Świder”. 

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o dokonanie w planie 

wydatków majątkowych na rok 2022 zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku” na 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” w celu ujednolicenia nazwy zadania i jego 

zgodność ze złożonym wnioskiem.  

9. Omówienie sprawy przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 02.03.2022 r., prot. Nr 221/22.  



10. Przedstawienie informacji z dnia 28.02.2022 r., Biura Kultury i Promocji w sprawie  

przeniesienia terminu wydarzenia pn.: „Zimowy Poland Bike Marathon Otwock 2022” 

organizowanego przez Fundację Sport.  

11. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o przyjęcie oferty Stowarzyszenia 

Puszcza Mazowiecka na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie turystyki 

i krajoznawstwa pt.: „Dni Puszczy”.  

12. Rozpatrzenie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego FAST-STEP na realizację 

zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej pt.: „Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna o puchar Starosty 

Otwockiego”.  

13. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 2 do porozumienia z dnia 23.12.2019 r. 

w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.  

14. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o sprzedaż środka trwałego, 

będącego w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Otwocku tj. 

samochodu osobowego marki SKODA OCTAWIA Combi.  

15. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 221/22 z dnia 02.03.2022 r.  

16. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z pismem z dnia 28.02.2022 r., Nr RGNiGP.6822.13.2020 Wójta 

Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie przekazania gminie 

działek drogowych położonych w Pogorzeli; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

16.02.2022 r., prot. Nr 219/22.  

 
 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


