
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

11.05.2022 r. o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 232 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec Otwock im. Roju Sosny Szarych Szeregów Chorągwią 

Stołeczną ZHP Komenda Hufca Otwock z siedzibą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 

10 pomieszczeń budynku "Willa Agatka" usytuowanego na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów  

jako działka ew. nr 13/10 obr. 5, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00072833/9. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby do dysponowania nieruchomością będącą w 

trwałym zarządzie DPS-u na cele budowlane oraz zgody właściciela działki na 

dysponowanie gruntem w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania 

zamierzonej inwestycji na działkach nr 4/7 i 8/1 w obr. 118 stanowiących własność 

Powiatu Otwockiego. 

4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok. 

5. 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Uchwały Nr 302/XLV/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 24 lutego 2022 r. o wyrażeniu zgody na zbycie z zasobu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu 

Otwockiego. 

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o przesunięcie z zadania: 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. 

Królewskiej na drodze powiatowej Nr 2745” kwoty 9.730,00 zł na zadanie „Budowa 

chodnika w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna – Majdan ul. Widoczna”.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 12.04.2022 r., Nr FE-ID.7210.14.2022.KSZ Zastępcy 

prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie 

zaopiniowania zmiany kategorii drogi ul. ks. J. Chrościckiego na odc. od ul. 

Obywatelskiej do al. 4 Czerwca 1989 r. z gminnej na powiatową.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 27.04.2022 r., Nr WGK.7021.3.129.AR Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; odp. na pismo 

Nr S.OS.V.0023.22.3.2022.  



10. Zapoznanie z pismem z dnia 22.03.2022 r., Nr WN.5183.2.22.2022.DM Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z negatywną opinią do inwestycji pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718W w ramach realizacji inwestycji: budowa 

skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego 

w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj 

i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z  drogami – etap III”.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 20.04.2022 r. Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY 

w sprawie dofinansowania wydarzenia: „Organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich 

podczas obchodów 27-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY z udziałem bractw 

kurkowych z kraju i zagranicy” dn. 04.06.2022 r.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 09.02.2022 r., Nr 2268/Z/2022 Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie przyznania nagrody z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 06.05.2022 r., Nr ZG.750.18.2022 Nadleśnictwa Celestynów 

w sprawie pozyskania drzew na działce w Emowie; odp. na pismo Nr 

S.OS.V.0023.48.2022.  

14. Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego 

o właściwość pomiędzy Starostą Otwockim a Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie 

wskazania organu właściwego do pokrywania kosztów realizacji zadań określonych 

w przepisie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach o chowaniu 

zmarłych, tj. kosztów stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin, 

dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej 

czynności przez właściwego starostę. 

15. Omówienie „Raportu o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok”. 

16. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 231/22 z dnia 04.05.2022 r. 

17. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z uchwałą Nr 3.e./293/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za rok 2021.  

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


