
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

23.02.2023 r. o godz. 15 20 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 286 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającej na 

prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2023-2025.  

3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu o zakwalifikowanie pojazdu 

marki Daewoo Tico do likwidacji lub zbycia. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 13.02.2023 r. Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. 

„Grzegorza” w sprawie współfinansowania wydarzenia pn.: Koncert dla rodzin ofiar 

wypadków komunikacyjnych „Życia i nadziei”.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 30.01.2023 r., Nr WT.7210.1.2023 Wójta Gminy Celestynów 

Witolda Kwiatkowskiego ze stanowiskiem Nr 17/2023 Wójta i Rady Gminy Celestynów 

z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W – 

ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do ul. 

Obrońców Pokoju; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.1.2023.    

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 

2718W – ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ul. 

Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju.  

7. Przedstawienie do akceptacji aneksu nr 3 do umowy Nr WIN/27/2021, 

561/CRU/2021/ZDP z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia powiatowi pomocy 

rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej 

rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batorego.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 09.02.2023 r., Nr 2232/Z/2023 Prezes Zarządu Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej w sprawie  

dofinansowania brakującą kwotą 889.769,99 zł celem wykonania umowy w przedmiocie: 

„Przebudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

w Otwocku polegająca na modernizacji Przechodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 

w Otwocku” w systemie zaprojektuj i wybuduj – wykonanie projektu dla całej inwestycji, 

roboty budowalne w zakresie Etapu 1”.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 17.02.2023 r., Nr WRR-I.68.1.20.2023 Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie zasad przekazywania oraz rozliczania środków na realizację 

zadań zleconych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa.  



10. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej 

o przyznanie środków finansowych na zakup kamizelek i butów dla strażników; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 25.01.2023 r., prot. Nr 281/23.  

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 284/23 z dnia 15.02.2023 r., 

- Nr 285/23 z dnia 17.02.2023 r.   

12. Sprawy różne.  

  

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


