
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

14.07.2022 r. o godz. 15 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 243 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. Przedstawienie pisma Pani E.D. w sprawie obniżenia stawki czynszu najmu dla lokalu 

mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku.  

4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o aktualizację stawek 

czynszu w lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Otwocka, które są własnością 

Powiatu Otwockiego. 

5. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o wyrażenie zgody na sprzedaż 

pompy hydroforowej oraz dwóch zbiorników hydroforowych znajdujących się 

w kotłowni budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10.  

6. Rozpatrzenie wniosku Spółki Wodnej Dąbrówka dotyczącego zmiany zakresu 

przedsięwzięcia realizowanego w ramach dotacji celowej przyznanej ze środków Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 29.06.2022 r. Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce 

„Promyczek” w sprawie współorganizacji wydarzenia pn.: „II Charytatywne Powiatowe 

Zawody w podciąganiu na Drążku” na rzecz Hospicjum.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 04.07.2022 r., Nr KPP-Pi-2745/22 Komendy Powiatowej 

Policji w Otwocku w sprawie wsparcia Komendy poprzez zakup 50 szt. okładek 

dyplomowanych.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 07.07.2022 r., Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gliniance 

w sprawie zawarcia aneksu do umowy na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór 

Uwielbienia”.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 04.07.2022 r., Nr O/WA.Z-3.4040/45/2022.MKC 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie w sprawie 

przekazania PPK wraz z dokumentacją dróg powiatowych 

wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji GDDKiA pn.: „Budowa drogi 

S17 na odcinku węzeł Lubelska (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), część I 

i II”.   

11. Przedstawienie pisma z dnia 22.06.2022 r., Nr ZDP-2/676/2022 Zarządu Dróg 

Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 



drogi powiatowej Nr 2210W na odcinku od skrzyżowania ul. T. Kościuszki i ul. Polnej 

do drogi wojewódzkiej nr 637 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.   

12. Przedstawienie pisma z dnia 08.07.2022 r., Nr PM.030.37.2022 Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie dokonania przesunięć w budżecie powiatu na 2022 rok z zadania pn.: 

„Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze 

powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej 

w kierunku Świerku” na inne zadania inwestycyjne zaplanowane w gminie Otwock.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 21.06.2022 r., Nr D.071.14.2022 Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w sprawie podwyżki dodatków za trudne 

i uciążliwe warunki pracy.  

14. Informacja Oświaty Powiatowej w sprawie Konkursu Ofert pn.: „Strzelnica 2022”; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 05.07.2022 r., prot. Nr 242/22. 

15. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 242/22 z dnia 05.07.2022 r. 

16. Sprawy różne. 

  

 Wicestarosta  

Paweł Zawada 


