
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

04.05.2022 r. o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 231 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. Rozpatrzenie wniosku o zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI dla 

uruchomienia trzeciego stanowiska w Terenowym Punkcie Paszportowym w Otwocku.  

4. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o przyjęcie oferty Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Gliniance na realizację zadnia publicznego w 2022 

roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: 

„Wieczór Uwielbienia”.  

5. Zapoznanie z pismem z dnia 19.04.2022 r., Nr DZ/2350/MK Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 31.03.2022 r., Nr 

RIZPiFZ.7011.4.2022 Gminy Celestynów w sprawie wyznaczenia terminu umożliwienia 

dostępu do części dz. nr ew. 686 w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 2718W 

w ramach realizacji inwestycji: budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią  kolejową nr 

7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie (…). 

6. Przedstawienie pisma z dnia 31.03.2022 r., Nr WT.7210.1.2022 Gminy Celestynów 

w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do porozumienia Nr S.OS.III.0310.1.2019 z dnia 

09.05.2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Celestynów zadania zarządzania 

częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku od ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców 

Pokoju, tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 06.04.2022 r., Nr WGK.7021.172.2022 Prezydenta Miasta 

Otwocka z opinią dla inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową 2760W – ul. Batorego 

i Matejki w Otwocku.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 28.04.2022 r., Nr PIWet.Ot.231.1.2022 Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Otwocku w sprawie przedłużenia na kolejne 10 lat umowy 

ustanowienia odpłatnego użytkowania nieruchomości przy ul. Andriollego 80 

w Otwocku.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 20.04.2022 r., Nr WIR.24444/2022 Komendanta 

Stołecznego Policji w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Policji na 

dofinansowanie zadania: „Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w 

Otwocku przy ul. Pułaskiego 7A z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi 



wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą”; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 27.04.2022 r., prot. Nr 230/22.  

10. Przedstawienie zawiadomienia z dnia 26.04.2022 r., Nr WPP.6721.1.2022.PZ Prezydenta 

Miasta Otwocka o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka uchwały Nr LXIII/680/22 z dnia 

13 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego m.in. składowisko odpadów.  

11. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 230/22 z dnia 27.04.2022 r.  

13. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z decyzją Nr 959/2022 z dnia 19.04.2022 r. Wojewody 

Mazowieckiego stwierdzającą nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności 

gruntu zajętego pod część ulicy Staszica w Otwocku.  

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak   


