
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 

02.11.2022 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 261 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2023 roku. 

3. Zapoznanie z decyzją Starosty Mińskiego, Nr GN.683.3.27.2022 z dnia 20.10.2022 r. 

ustalającej odszkodowanie za dz. ew. 461/3 i 462/3 z obr. Poręby, gm. Wiązowna. 

4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przeznaczenie 

budynku gospodarczego stanowiącego własność Powiatu Otwockiego, usytuowanego  

Otwocku przy ul. Komunardów 10, na nieruchomości ozn. jako dz. ew. nr 73/7 w obr. 8. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych działających  na obszarze Powiatu 

Otwockiego. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 06.10.2022 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. w sprawie 

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

drogowej dla rozbudowy ul. Szkolnej w m. Zakręt i Izabela, gm. Wiązowna, oraz  drogi 

powiatowej ul. Postępu w Izabeli związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej 

w obrębie ul. Szkolnej  oraz poszerzeniem jezdni i poprawą odwodnienia tej ulicy; dot. 

pisma Nr S.OS.V.0023.2.1.2020-2021 z dnia 15.07.2021 r.   

7. Przedstawienie pisma z dnia 25.10.2022 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Otwocku Anny Bielickiej z danymi finansowymi; odp. na wyciąg Nr 1943 z prot. Nr 

257/22 z dn. 19.10.2022 r.  

8. Przedstawienie opinii z dnia 24.10.2022 r. Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

w przedmiocie możliwości uzyskania dostępu oraz przetwarzania informacji 

o wynagrodzeniu współpracowników kontraktowych Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w Otwocku przez Wspólnika; temat z posiedzenia dn. 19.10.2022 r., prot. Nr 

257/22.  

9. Zapoznanie z pismem z dnia 21.10.2022 r., Nr PM.030.53.2022 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego o zbadanie pozwoleń na budowę, przebudowę lub 

rozbudowę, wydanych przez Starostę Otwockiego dla P.P.H.U LEKARO.  

10. Zapoznanie z pismem z dnia 26.10.2022 r., Nr DDP-5.4525.124.2022 Ministra 

Infrastruktury dot. rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.   

11. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.   



12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 259/22 z dnia 26.10.2022 r., 

- Nr 260/22 z dnia 28.10.2022 r.  

13. Sprawy różne.   

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak   


