
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 

26.10.2022 r.  o godz. 14 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 259 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej  na terenie powiatu otwockiego w 2023 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 162/XXIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, 

dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

WA1O/00087152/9. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wykonania uchwały nr 341/LI/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. 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 WA1O/00071019/0. 

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

powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających 

w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku; (skrzyżowanie ul. Kołłątaja 

i Jasnej oraz ul. Majowej z Sienkiewicza).  

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 12.10.2022 r., Nr DAP-WN-73-28/2022 KH/1242 Komisji 

Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie herbu 

Powiatu Otwockiego.   

8. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.   

9. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 257/22 z dnia 19.10.2022 r., 

- Nr 258/22 z dnia 21.10.2022 r. 

10. Sprawy różne.   

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


