
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

02.06.2022 r. o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 237 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o sprzedaż uszkodzonych urządzeń 

biurowych będących na stanie środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych. 

3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o przekazane nieużytkowanych 

mebli będących własnością Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich. 

5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków o kwotę 

94.400,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę 

ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i Poniatowskiego”.  

6. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska o zwiększenie środków 

w budżecie na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej dla gminy Celestynów.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na 

terenie powiatu otwockiego. 

8. Przedstawienie Raportu z przeprowadzonych pomiarów hałasu przy drodze ekspresowej 

S17 w punktach pomiarowych położonych na terenie Gminy Wiązowna, Gminy Otwock. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji 

projektu „Życiowe  i zawodowe drogowskazy”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2022 rok dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Otwocku. 

11. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zorganizowanie wydarzenia pn.: 

„Prezentacja strategii powiatu otwockiego”, którego realizacja nastąpi 7 czerwca 2022 r. 

w Otwocku.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 16.05.2022 r. Stowarzyszenia Forum Kobiet Tu i Teraz 

w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla uczestników wydarzenia pn.: „Dzień 

Kapelusza. Letnisko Otwock” dn. 12.06.2022 r.  

13. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego 

wotum zaufania za 2021 rok. 

14. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

 

 



15. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 235/22 z dnia 25.05.2022 r., 

- Nr 236/22 z dnia 30.05.2022 r.  

16. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


