
 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

18.03.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13; pokój Starosty. 

 

Porządek Nr 15 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 13/15 z dnia 10.03.2015 r., 

- Nr 14/15 z dnia 13.03.2015 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (I)” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

4. Przedstawienie Zarządowi Powiatu wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Związków 

Powiatów Polskich w sprawie wspólnego przystąpienia do złożenia skargi do Trybunału 

Konstytucyjnego w celu uchylenia art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

5. Wprowadzenie  od dnia 1 września 2015 r. innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku o nazwie:  

- „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby 

bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej. Technik ekonomista – klasa wojskowo-

policyjna”,  

- Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług – technik żywienia                   

i usług gastronomicznych – „Promotor zdrowia i urody”, 

- „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby 

bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Klasa wojskowa – służba żywnościowa 

w logistyce wojskowej”, 

- „Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług – technik hotelarstwa, 

klasa personelu pokładowego”.   

6. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2015 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku 

w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Otwocku uchwały w sprawie przeprowadzenia 

przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonania uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu                      

w Otwock z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością              

i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 



„Powiatowe Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcie tej umowy. 

7. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


