
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

24.05.2017 r. o godz. 10 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 142 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 141/17 z dnia 17.05.2017 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Ewie Barbarze Musiejko stanowiska 

dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                    

w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10. 

4. Przedstawienie do akceptacji wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) ulicy zbiorczej w Otwocku stanowiący działkę 

ew. nr 37/1 o pow. 2328 m2 z obr. 188, ustalonego podczas rokowań z byłymi 

właścicielami nieruchomości w dniu 11.05.2017 r.; odp. na wyciąg Nr 535 z posiedzenia 

dn. 17.05.2017 r., prot. Nr 141/17. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 16.05.2017 r., Nr Z.Sz.415.1.17 Dyrektora Zespołu Szkół  

Nr 1 w Otwocku Roberta Pielaka w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od                         

1 września 2017 r. innowacji pedagogicznej pt.: „Matematyczna reaktywacja - efektywna 

nauka matematyki z elementami rachunku całkowego i liczb zespolonych”.  

6. Przedstawienie do akceptacji Aneksu Nr 1 z Gminą Wiązowna do umowy Nr 

148/CRU/2017/ZDP w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci 

wyremontowanego zjazdu i parkingu wzdłuż drogi powiatowej nr 2705W – ul. Kościelna 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie.   

7. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2017 r. Pana Piotra Gajgiera nauczyciela historii                    

i wos-u w Zespole Szkół im. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie w sprawie 

dofinansowania w wysokości 3.000,00 zł nagród w projekcie „WISŁA – moja pasja”; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 17.05.2017 r., prot. Nr 141/17. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 16.05.2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2                        

w Józefowie Jolanty Czarneckiej w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów na 

Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni w Pekinie, która 

odbędzie się  w grudniu 2017 r.  

9. Rozpatrzenie oferty Stowarzyszenia „Więzy” na realizację zadania publicznego w 2017 

roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. 

Wystawa „Sztuka Indonezji”. 

10. Sprawy różne.         

Przewodniczący Zarządu  

      Mirosław Pszonka    


