Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
04.04.2018 r. o godz. 8

30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 191 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Wizytacja Zarządu w remontowanym Oddziale Wewnętrznym PCZ Sp. z o.o.
w Otwocku oraz ocena stanu zaawansowania prac;
(dalszy ciąg posiedzenia Zarządu odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13).

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów:
- Nr 189/18 z dnia 26.03.2018 r.,
- Nr 190/18 z dnia 28.03.2018 r.
4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.
5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031.
6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Karczew.
7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia
zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2724W, 2730W, 2728W,
2729W w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec, Glinki w granicach
administracyjnych sołectw w zakresie budowy chodników.
8. Opracowanie

projektu

uchwały

w

sprawie

zasad

rozliczania

tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów,
nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Otwocki.

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki.
11. Przedstawienie odp. Oświaty Powiatowej na wyciąg Nr 825 z prot. Nr 185/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 2 marca 2018 r.; ciąg dalszy tematu
z posiedzenia dn. 07.03.2018 r., prot. Nr 186/18.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2018 rok dla Środowiskowego
Domu Samopomocy w Otwocku.
13. Przedstawienie pisma z dnia 23.03.2018 r. pasażerów z miejscowości Zabieżki, Kąty,
Chrosna, Chrząszczówka, Człekówka i Regut w sprawie stworzenia komunikacji
autobusowej.
14. Przyjęcie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania
publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pt.: „Ogólnopolski Konkurs Zespołów Bluesowych OBB”.
15. Przyjęcie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka na realizację zadania publicznego
w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt.: „Organizacja i przygotowanie imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer” – VI
Festiwal Świdermajer”.
16. Przyjęcie oferty „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania
publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pt.: „Piosenka w Świdrze”.
17. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Karczew w przedmiocie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w postaci wykonania rewitalizacji chodnika
od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie (fragment ciągu pieszego od rogu
ul. Stare Miasto i ul. ks. Władysława Żaboklickiego – w kierunku cmentarza, w pasie
drogi powiatowej Nr 2724W w Karczewie – dalej „zadanie inwestycyjne”).
18. Przedstawienie pisma z dnia 16.03.2018 r., ARS PROJEKT Roman Sanojca w sprawie
wyrażenia opinii do projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej Nr 2710W w m.
Majdan i Izabela, gmina Wiązowna.
19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
20. Sprawy różne.
Przewodniczący Zarządu
Mirosław Pszonka

