
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

09.09.2022 r. o godz. 8.45  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 251 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa (świerku) 

o obwodzie 120 cm z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

ozn. dz. ew. 32/10 w obr. 31 przy ul. Głównej 10 w Józefowie. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 23.08.2022 r. firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania 

opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Glina” po uwzględnieniu uwag 

z pisma Nr S.OS.V.0023.37.2022. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 23.08.2022 r. firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania 

opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn.: „Budowa drogi gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1386/1 w miejscowości 

Ponurzyca” po uwzględnieniu uwag z pisma Nr S.OS.V.0023.38.2022. 

5. Rozpatrzenie wniosku członka Zarządu Dariusza Kołodziejczyka o remont pomieszczeń 

dla pracowników Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 02.09.2022 r., prot. Nr 249/22.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 22.08.2022 r., Nr 13175/2022 Prezes Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej w sprawie  wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, 

części nieruchomości o powierzchni 65,03 m2 w budynku głównym szpitala 

z przeznaczeniem na wykonywanie usług medycznych (badania laboratoryjne) na okres 

nie dłuższy niż 3 lata; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 02.09.2022 r., prot. Nr 

249/22.  

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu finansowego 

dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 

2022 rok. 

9. Rozpatrzenie pisma Pani Marty Winiarek Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w 

Karczewie w sprawie dofinasowania wydarzenia pn. „Noc Kultury”. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku w sprawie 

współorganizacji wydarzenia pn. „Pożegnanie lata w Medyku z Radiem Kolor”. 



11.  Rozpatrzenie wniosku Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Mazur Karczew” w          

sprawie dofinasowania obchodów jubileuszu 80lecia powstania klubu.  

12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 249/22 z dnia 02.09.2022 r.  

13. Sprawy różne.         

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  

  


