
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

17.05.2022 r. o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 233 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Otwockiego dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   

3. Przedstawienie pisma z dnia 04.05.2022 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach 

w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 3.000,00 zł na zakup odzieży ochronnej 

i hełmów dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lubicach.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 05.10.2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie 

w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 16.000,00 zł na transport członków 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP na obóz do Bazy Obozowej Hufca ZHP 

Otwock do Przerwanek.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 04.05.2022 r. Sołtysa Sołectwa Lubice i z dnia 11.05.2022 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach w sprawie dofinansowania wydarzenia „Dzień 

Dziecka”.  

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku na operacje „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 

2014-2020. 

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie w planie wydatków 

majątkowych na rok 2022 zmiany poprzez zwiększenie środków na realizację zadania 

„Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – 

Warszawice” o kwotę 32.000,00 zł.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 05.05.2022 r., Nr GK.723.14.2022 Wójta gminy Sobienie-

Jeziory Kamila Choima w sprawie przyznanej pomocy finansowej dla powiatu na 

zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej Śniadków-Siedzów” w wysokości 

200.000,00 zł. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 06.05.2022 r., Nr SP3s053.1.2022 Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie w sprawie kontroli prędkości na ul. 

Wawerskiej w Józefowie.  

10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o odstąpienie od 

zawarcia porozumienia między mieszkańcami budynku przy ul. Głównej 10 w Józefowie 

w sprawie partycypowania powiatu w kosztach centralnego ogrzewania lokalu będącego 

własnością powiatu.  



11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb na 2022 r. 

12. Zatwierdzenie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Anieli” w Karczewie, ul. Anielin 1.  

13. Zatwierdzenie 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 11.05.2022 r., prot. Nr 232/22.  

14. 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. 

15. 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.  

16. 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.  

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

18. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 232/22 z dnia 11.05.2022 r. 

19. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  

  

 


