
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

02.03.2023 r. o godz. 14 30 w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 287 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zapoznanie z pismem z dnia 24.02.2023 r. Inspektora ds. Inżynierii Ruchu dot. 

zestawienia wniosków o opinię dla inwestycji na drogach powiatowych i realizowanych 

przez powiat; odp. na wyciąg Nr 2082 z prot. Nr 284/23 z posiedzenia dn. 15.02.2023 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności 

w zakresie realizacji Programu.   

4. Przedstawienie pisma z dnia 07.11.2022 r. Pani G.R. najemcy lokalu w budynku przy ul. 

Koszykowej 4 w Otwocku będącego własnością powiatu o rozliczenie poniesionych 

kosztów na remont lokalu.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 16.02.2023 r., Nr 2023.1.111.P Centrum Kultury i Sportu 

w Karczewie w sprawie dofinansowania w kwocie 15.000,00 zł wydarzenia pn.: „XXXIV 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka”.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 14.02.2023 r. Prywatnej Szkoły Muzycznej Nr 1 w Otwocku 

w sprawie współorganizacji wydarzenia pn.: „I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla 

dzieci i młodzieży „Fortepian Paderewskiego”. 

7. Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku o wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku w ramach Programu „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie zadania 

pod nazwą „Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwytów i montaż koszy” 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego 

w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10. 

8. Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku o wyrażenie zgody na 

rozpoczęcie procedury ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. 

Majowej 17/19. 

9.  Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku o wyrażenie zgody na 

zakończenie procedury przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Nr 2 w Zespół Szkół Specjalnych.  

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiących część działek o nr ew. 51/10 i 51/9 z obr. 

48 będących częścią pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Piłsudskiego 

w Józefowie. 



11. Opracowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 

powiatowej na odcinkach dawnej drogi krajowej nr 17 położonej na terenie powiatu 

otwockiego, na odcinkach od km 9+084 do km 9+292 oraz od km 9+695 do km 10+156. 

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o użyczenie terenu drogi 

publicznej tj. pobocza, chodnika, pasa zieleni stanowiące część drogi powiatowej Nr 

2774W ul. Wiślanej w Karczewie – w związku z pismem Burmistrza Karczewa z dnia 

10.02.2023 r., Nr WIPF.7013.4.2022MK.   

13. Przedstawienie pisma z dnia 02.02.2023 r., Nr GK.7210.1.2023 Wójta Gminy Osieck 

Karoliny Zowczak w sprawie opinii zaliczenia dróg stanowiących ul. Słoneczną w m. 

Augustówka, oraz ul. Potockich, Ks. J. Rychlika, Króla Zygmunta Augusta, Księżnej 

Anny, Królowej Bony, J. P. Woronicza w m. Osieck do kategorii dróg gminnych.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 27.12.2022 r. Pana B.B. w sprawie stanu drogi Osieck-

Zabieżki. 

15. Opracowanie projektu 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, z późn.zm. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr DXXXIV/285/23 z dnia 17 lutego 

2023 r. 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, z późn.zm. 

17. Przedstawienie pisma z dnia 16.02.2023 r., Nr KPP-W-885/2023 Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława Dębińskiego w sprawie zabezpieczenia 

w budżecie powiatu kwoty 7.500,00 zł na zakup specjalistycznego aparatu 

fotograficznego do celów utrwalania śladów i dowodów na miejscu zdarzeń.  

18. Przedstawienie pisma z dnia 24.02.2023 r., Nr JRG.077.05.2023.RP Zastępcy 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Michała Gigoła 

w sprawie zabezpieczenie środków finansowych na szkolenie w zakresie obsługi 

„Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)”. 

19. 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.  

20. 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 – wykonie projektu dla całej inwestycji, 



roboty budowalne w zakresie Etapu 1”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

23.02.2023 r., prot Nr 286/23.  

21. Przedstawienie pisma z dnia 14.02.2023 r. Fundacji POLSAT w sprawie wsparcia 

finansowego w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodno-

kanalizacyjnej w związku z modernizacją Traktu Porodowego w PCZ Sp. z o.o.; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 15.02.2023 r., prot. Nr 284/23, dn. 17.02.2023 r., prot. Nr 

285/23.  

22. Zapoznanie z pismem z dnia 17.02.2023 r., Nr IZ01DO.515.8.2023.LS.3 PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A w sprawie poprawy nawierzchni terenów przy PKP Otwock, odp. na 

pismo Nr S.OS.V.0023.15.2023. 

23. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 286/23 z dnia 23.02.2023 r.  

24. Sprawy różne.  

   

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


