
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

20.06.2022 r. o godz. 15 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 240 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie prośby z dnia 24.05.2022 r. Pana Andrzeja Czajkowskiego dyrektora 

Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie przystąpienia Powiatu 

Otwockiego do Stowarzyszenia; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 21.12.2021 r., prot. 

Nr 206/21.  

3. Przedstawienie pisma z dnia 14.06.2022 r. Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom 

w sprawie włączenia się we współorganizację Pikniku sportowego z okazji Dnia Ojca na 

terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku dn. 25.06.2022 r.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 30.05.2022 r., Nr WN.6841.1.1.2022AZ Prezydenta Miasta 

Otwocka dot. ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej od ul. Dwernickiego na rzecz 

nieruchomości gruntowej oznacz jako dz. ew. nr 41/7 z obr. 143; ciąg dalszy tematu z dn. 

17.03.2022 r., prot nr 223/22. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia 

zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2715W – ul. Wawerską w Otwocku 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi. 

6. Przedstawienie do akceptacji Aneksu Nr 2 do umowy Nr 626/CRU/2021/ZDP z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na 

wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postepowania mającego na celu 

wyłonienie wykonawcy oraz realizacji odwodnień na terenie dróg powiatowych 

w Otwocku. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 07.06.2022 r., Nr NI-D-I.8026.202.2022.BD Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w sprawie rozpoczęcia prac nad 

inwestycją polegającą na zaprojektowaniu i budowie dwóch rond w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej Nr 801. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji 

zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos 

w Otwocku realizowanego w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; łącznie 9 uchwał.   

11. Przedstawienie pisma z dnia 14.06.2022 r. Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji 

w sprawie kolejnych edycji Konkursu Ofert pn.: „Strzelnica w powiecie”.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 rok. 

13. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Otwockiego za 2021 rok. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 10.06.2022 r., Nr KPP-W-2437/2022 Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława Dębińskiego w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych na nagrody dla wyróżniających się policjantów.  

15. Wyłonienie Beneficjenta Rzeczywistego.  

16. Zapoznanie z pismem z dnia 07.06.2022 r., Nr ES-ED.041.11.2022.AT Marszałka 

Województwa Mazowieckiego dot. porozumienia w sprawie działu pedagogicznego 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.  

17. Zapoznanie z korespondencją dot. zawiadomienia Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie magazynowania odpadów 

budowlanych na terenie działki nr ew. 598 obr. Emów, gm. Wiązowna.  

18. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 238/22 z dnia 07.06.2022 r., 

- Nr 239/22 z dnia 13.06.2022 r.   

19. Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


