
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

15.02.2023 r. o godz. 15 15 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 284 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 

w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 

w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus + „Mobilność kadry edukacji 

szkolnej”, w ramach projektu „ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I 

METODYCZNYCH KADRY NAUCZYCIELSKIEJ DROGĄ DO PODNIESIENIA 

JAKOŚCI PRACY SZKOŁY”, w tym do podpisania i złożenia wniosku  

o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu 

Otwockiego. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 22.08.2022 r., Nr MZPK/070/7/22 Mazowieckiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 

12.000,00 zł na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, 

wartości historycznych i kulturowych oraz działalność edukacyjną prowadzoną na terenie 

MPK.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 17.01.2023 r. Klubu Szachowego Król Batory Otwock 

w sprawie współorganizacji wydarzenia pn.: „Turniej Szachowy o Puchar Starosty 

Otwockiego” organizowanego przez Klub dn. 27.05.2023 r. w Otwocku.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2023 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki 

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

7. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia powiatowi 

pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na 

drogach publicznych (gminnych lub powiatowych) w Otwocku w następujących 

lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Kołłątaja z ul. Jasną oraz ul. Majowej z ul. Sienkiewicza.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 20.01.2023 r., Nr FE-ID.7210.69.2022.KSZ(3) Zastępcy 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia ul. Przekornej na odcinku od ul. Ł. Drewny do ul. Gąsek 



kategorii drogi powiatowej, w celu jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii dróg 

gminnych.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 31.01.2023 r., firmy MM-Projekt Projektowanie 

i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie wyrażenia opinii dla 

inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego do ronda Polskiego Państwa 

Podziemnego w Otwocku”.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 31.01.2023 r., firmy MM-Projekt Projektowanie 

i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie wyrażenia opinii dla 

inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych MERAN 

w Otwocku”.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 09.02.2023 r., Nr DZ/792/MK/23 Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku w sprawie modernizacji infrastruktury drogowej powiatu 

otwockiego polegającej na modernizacji przepraw przez cieki wodne Etap II.   

12. Przedstawienie pisma z dnia 20.01.2023 r., Nr GG.723.2.2023 Wójta Gminy Sobienie-

Jeziory Kamila Choima w sprawie  remontu drogi powiatowej Nr 2749W stacja kolejowa 

Warszówka – granica województwa (Całowanie) w miejscowości Warszówka.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2023 rok dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Otwocku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku przy ul. Zagłoby 8.  

16. Zapoznanie z pismem z dnia 07.02.2023 r. Inspektora ds. Inżynierii Ruchu dot. 

zestawienia wniosków o opinię dla inwestycji na drogach powiatowych i realizowanych 

przez powiat; odp. na wyciąg Nr 2052 z prot. Nr 281/23 z posiedzenia dn. 25.01.2023 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

18. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 283/23 z dnia 08.02.2023 r.  

19. Sprawy różne.  

         

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


