
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

15.02.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 126 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 125/17 z dnia 08.02.2017 r.  

3. Przedstawienie odpowiedzi Oświaty Powiatowej na wyciągi: 

- Nr 438 z prot. Nr 121/17 z posiedzenia dn. 18.01.2017 r.; dot. umowy dyrektora ZSE-G 

z Centrum EDUKATOR, 

 - Nr 442 z prot. Nr 122/17 z posiedzenia dn. 25.01.2017 r.; dot. zestawienia kwot 

wydatkowanych przez dyrektorów w 2016 r. z tytułu zastępstw nauczycieli podczas 

zwolnień lekarskich i innych usprawiedliwionych nieobecności tj. godzin z tytułu  opieki 

nad dzieckiem,  

- Nr 457 z prot. Nr 125/17 z posiedzenia dn. 08.01.2017 r.; dot. innowacji w Liceum 

Ogólnokształcącego  Nr I im. K.I. Gałczyńskiego. 

4. Wyrażenie zgody na wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. innowacji 

pedagogicznych: 

-  w  Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku: 

• Robotyka i programowanie – informatyka, 

• Tajemnice organizmów a medycyna – biologia, 

• Z Królową na studia – matematyka, 

- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku: 

• Technik hotelarstwa – klasa personelu pokładowego, 

• Technik ekonomista – manager projektu, 

• Technik ekonomista – klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem 

dowodzenia, 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych – promotor zdrowia i urody, 

• Kelner – kompleksowe organizowanie przyjęć okolicznościowych. 

5. Wyrażenie zgody  na rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                         

w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10. 

6. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko -  

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul.  

Pułaskiego 7.    



7. Przedstawienie pisma z dnia 07.02.2017 r., Komendanta Powiatowego Społecznej Straży 

Rybackiej Zdzisława Gromaka w sprawie doposażenia strażników w odzież 

(bezrękawniki) niezbędne podczas wykonywania czynności w chłodne dni.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 22.12.2016 r., Nr BM-MG/87/16 Podsekretarz Stanu 

Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin w sprawie rozpatrzenia 

możliwości przekazania zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mickiewicza 43/47 

w Otwocku, w którym mogłoby powstać Centrum Architektury Drewnianej; ciąg dalszy 

tematu z posiedzenia dn. 28.12.2016 r., prot. Nr 117/16, oraz dn. 11.01.2017 r., prot. Nr  

120/17. 

9. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowanego odcinka ciągu 

pieszo-rowerowego  przy drodze powiatowej Nr 2709W w Dziechcińcu i Malcanowie, 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu na budowę drogi powiatowej Nr 2705W ul. 

Kącka w Wiązownie, modernizację drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka-Poręby, 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 

2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów, 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 

2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 24.01.2017 r., Nr WGK.7210.1.2017 Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

drogi od ul. Przewoskiej do ul. Stefana Okrzei w Otwocku składającej się z dz. ew. 151/9 

i 146/6 w obr. 28 w Otwocku.   

11. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

12. Sprawy różne. 

  

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


