
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 

20.04.2022 r. o godz. 14 3 0 w trybie zdalnym. 

Porządek Nr 229 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na 

terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021 -2031". 

3. Przedstawienie pisma z dnia 23.03.2022 r., Nr WI.7013.20.2020.TD Gminy Wiązowna 

w sprawie wydania opinii dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 270801W- ul. 

Długiej wraz odcinkami dróg stanowiącymi części ulic: Świerkowej, Sosnowej, 

Słonecznej, Wąskiej, Nowej, Polnej i Krętej w miejscowości Zakręt w gm. Wiązowna". 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z gatunku 

brzoza z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. 

ew. nr 32/10 w obr. 31 w Józefowie przy ul. Głównej 10. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew z gatunków 

świerk, sosna oraz kasztanowiec z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr 30 w obr. 83 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

6. Przedstawienie do akceptacji projektu porozumienia z Miastem Józefów w sprawie 

współorganizacji Powiatowych Warsztatów Ekologicznych „XXIII Spotkania nad 

Świdrem - RZEKA ŚWIDER - ŹRÓDŁEM ŻYCIA W REZERWACIE" i zakupu nagród 

książkowych dla finalistów konkursów. 

7. Rozpatrzenie oferty Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance na 

realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „ Wieczór Uwielbienia". 

8. Przyjęcie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania 

publicznego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt.: „ Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej". 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi. 



13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 228/22 z dnia 12.04.2022 r. 

14. Sprawy różne. 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 


