
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

12.08.2022 r. o godz. 13 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 246 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 informacji z dnia 02.08.2022 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

zmian w wykazie wydarzeń/zadań w rozdziale promocja realizowanych przez Powiat 

Otwocki w 2022 roku. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na rzecz 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego 

użytkowania zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145. 

5. 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, prot. Nr 245/22 z dn. 29.07.2022 r.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 26.07.2022 r. Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręgu Warszawa-Powiat Koło Nr 4 „Fromczyn” w sprawie wyrażenia zgody 

na umieszczenie na nieruchomości stanowiącej własność powiatu w ul. Narutowicza 

pamiątkowego głazu z historyczną inskrypcją.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 18.07.2022 r., Nr ZPMPSP-27/22 Związku Pracodawców 

Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych w sprawie objęcia wzrostem 

wynagrodzeń kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Otwockiego.  

9. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 245/22 z dnia 29.07.2022 r.  

10. Sprawy różne.        Przewodniczący Zarządu  

  Krzysztof Szczegielniak   


