
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

25.04.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 137 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 136/17 z dnia 19.04.2017 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu                      

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2017 rok, z późn. zm. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                       

w Józefowie.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                       

w Otwocku.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                       

w Radiówku.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację 

zadań publicznych w 2017 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu Powiatu 

w Otwocku podczas rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za 

grunt, wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 

2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu na rzece Świder            

w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działkę ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 

49 w Józefowie o pow. 859 m2. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Monice Hannie Chudek stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, przy ul. 

Pułaskiego 7.   

11. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie zawarcia porozumień z Prezydentem Miasta 

Otwocka Zbigniewem Szczepaniakiem w sprawie: 

- przekazania zadania zarządzania drogą powiatową ul. Narutowicza – droga powiatowa 

Nr 2759W na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa,  



-  przekazania zadania zarządzania drogą powiatową ul. Majowa – droga powiatowa Nr 

2763W na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

19.04.2017 r., prot. Nr 136/17. 

12. Sprawy różne.   

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


