
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

29.07.2022 r. o godz. 12 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 245 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. dz. ew. 46/23 w obr. 143 oraz dz. ew. nr 

46/10 w obr. 143 w Otwocku. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 

43 w Otwocku, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga 

wieczysta nr WA1O/00071019/0. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, 

ul. Anielin 1. 

5. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie 

zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego w 2022 roku. 

6. Rozpatrzenie wniosku Spółki Wodnej Dąbrówka dotyczącego zmiany zakresu 

przedsięwzięcia realizowanego w ramach dotacji celowej przyznanej ze środków Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 14.07.2022 r., prot. Nr 

243/22.  

7. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o remont dwóch kotłów grzewczych 

gazowych w budynku Starostwa przy ul. Górnej 13.  

8. Przedstawienie do akceptacji umowy użyczenia z Miastem Otwock w przedmiocie 

bezpłatnego używania terenu dróg publicznych stanowiące część dróg powiatowych 

w celu usunięcia nawierzchni wyspy centralnej z kostki, dodania ziemi urodzajnej, 

wykonania nasadzeń zieleni i roślin ozdobnych z wyłączeniem drzew i krzewów 

wysokopiennych na działkach stanowiących Rondo Nadwiślańskiego Urzecza u zbiegu 

ul. Batorego i Kraszewskiego.  

9. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie modernizacji chodników w ulicy Orlej 

i Warszawskiej przyległych do ronda im. Kpt. Migdalskiego 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, oraz dn. 21.07.2022 r., 

prot. Nr 244/22. 

11. Zapoznanie z pismem z dnia 20.07.2022 r., Nr DZD/4277/PSR/MB/22 Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku w sprawie odmowy dofinansowana zadania: Rozbudowa dróg 

powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w m. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, 

powiat otwocki.  

12. Rozpatrzenie wniosku Biura Kultury i Promocji o zmiany w wykazie wydarzeń 

realizowanych przez Powiat Otwocki w 2022 roku. 

13. Przedstawienie do akceptacji  odpowiedzi 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; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 21.07.2022 r., prot. Nr 244/22. 

14. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 244/22 z dnia 21.07.2022 r.  

15. Sprawy różne.  

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


