
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

21.07.2022 r. o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 244 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Wiązowna na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 11.07.2022 r., Nr PZ-PI-I.7033.25.2022.AC Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament 

Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych dot. wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Lubelska-Kołbiel.  

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Otwock wykonywania 

zadania publicznego zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie 

wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania w częściach dróg powiatowych 

w Otwocku. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 07.07.2022 r., Nr RW-D-I.7160.29.63.2022.AR, UM07-

65151-UM0701022/22 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. odmowy 

przyznania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 23.06.2022 r., Nr FE-ID.7210.25.2022KSZ(4) Zastępcy 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich i zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych.  

9. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 3 do umowy Nr WIN/63/2021 z Miastem Otwock 

w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu 

dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie 

wykonawcy oraz realizacji odwodnień na terenie dróg powiatowych w Otwocku. 

10. 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; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn, 14.07.2022 r., prot. Nr 243/22. 

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie o 1.034.536,55 zł 

środków własnych na realizację zamówienia do ceny oferty na zadaniu: „Remont drogi 

powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 12.07.2022 r. Związku Powiatów Polskich w sprawie 

programu półkolonii dla dzieci ukraińskich i polskich.   

13. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do 

Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. 

14. Zapoznanie z odpowiedzią z dnia 15.07.2022 r., Nr WF.3251.30.2022 Skarbnika Powiatu 

na pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi z dnia 10 maja 2022 r. na 

Starostę Otwockiego w zakresie ustalania wysokości i przekazywania dotacji 

oświatowych, złożoną w imieniu i na rzecz Fundacji Niezwyczajni.  

15. Zapoznanie z pismem z dnia 13.07.2022 r., Otwockiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego z aktualizacją oferty na zadanie: „Ratownictwo i ochrona 

ludności w 2022 roku”.  

16. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 242/22 z dnia 14.07.2022 r.  

17. Sprawy różne. 

  

 Wicestarosta 

Paweł Zawada 

 


