
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

13.12.2017 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 173 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 172/17 z dnia 07.12.2017 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji 

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone w Powiatowym 

Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół                     

i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

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

dodatku motywacyjnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku  przy  ul. 

Poniatowskiego 10 do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku uczestnictwem 

w programie Erasmus + w ramach projektu „BLIŻEJ EUROPY”, w tym do podpisania                 

i złożenia  wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu 

Powiatu Otwockiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku  przy  ul. Literackiej 8 do 

reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z uczestnictwem w programie Erasmus 

+ w ramach projektu „SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT”, w tym do podpisania                     

i złożenia  wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu 

Powiatu Otwockiego.  

8. 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. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 27.11.2017 r., Nr Ośw.P.0711.11.2017 Oświaty Powiatowej 

w sprawie budżetu oświaty 2017-2018.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 27.11.2017 r., Nr 227/17 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w sprawie: 



-  uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie z niepełnosprawnością sprzężoną i osobom ze spektrum autyzmu, 

- uruchomienia mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób 

niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku, 

- uruchomienia Dziennego Domu Pomocy „Senior Vigor” dla osób w podeszłym wieku.  

11. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/70/2017, 42/CRU/2017               

z dnia 15.02.2017 r. z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu 

Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka”.  

12. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/330/2017/ZDP, 

CRU/310/2017 z dnia 31.07.2017 r. z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz 

zakupu materiałów drogowych dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 2702W – 

ul. Asfaltowa w m. Zakręt poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa 

drogowego usytuowanego na działce ew. nr 381 w obr. geodezyjnym nr 26 – Zakręt na 

odc. od drogi krajowej nr 2 do granicy gminy Wiązowna.  

13. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 4 do umowy Nr CRU/66/2017 z gminą 

Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci 

materiałów drogowych na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, 

Michałówek, Duchnów.   

14. Przedstawienie do akceptacji Aneksu nr 3 do umowy Nr CRU/164/2017, 139/2017/ZDP                

z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa dla 

powiatu otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, 

Michałówek, Duchnów”.  

15. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej powiatowi otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na 

wykonanie remontu łącznika między ul. Sołecką, a ul. Kraszewskiego (chodnik).  

16. Przedstawienie relacji ze spotkania Wicestarosty dn. 08.12.2017 r. w sprawie tuneli 

podziemnych w gminie Józefów.  

17. Omówienie propozycji nadania nazwy nowobudowanego obiektu mostowego w ul. Jana 

Pawła II  w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie przez rzekę Świder, na terenie gminy 

Otwock i Józefów, powiat otwocki. 

18. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

19. Sprawy różne.    

 Przewodniczący Zarządu 

      Mirosław Pszonka   


