
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

10.02.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 65 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 64/16 z dnia 03.02.2016 r.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę  Nr CCCVII/106/12. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 01.02.2016 r., Nr 1537/FD/2016 Prezes PCZ Sp. z o.o. 

Henryki Romanow w sprawie sytuacji finansowej Spółki. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                

z dnia  22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                    

z późn. zm.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 288/XXXVIII/14 Rady Powiatu                   

w Otwocku z dnia 21 sierpnia  2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 13/5 i 13/6 z obrębu 5 

w Otwocku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 289/XXXVIII/14 Rady Powiatu                

w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 13/7 z obrębu 5                        

w Otwocku. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów 

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną 

prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia w Technikum Nr 2 wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (311911). 

 

 



11. Rozpatrzenie wniosku o  przedłużeniu Pani  Apolonii  Żołądek  powierzenia stanowiska 

dyrektora czy też ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3. 

12. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie od dnia 1 września 2016 r. 

innowacji pedagogicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. 

Staszica w Otwocku. 

13. Przedstawienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 marca 2015 r. o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczących wspólnej obsługi,                   

w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

14. Zatwierdzenie „Regulaminu dofinansowania Szkolnych Konkursów z określeniem 

„Powiatowy”. 

15. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wydarzenia pn.: „V Ogólnopolski Przegląd 

Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny” Józefów 2016” organizowanego przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Józefowie.  

16. Przedstawienie do akceptacji Porozumienia Nr 2/KP.DU.I./W/16 z Województwem 

Mazowieckim w sprawie organizacji przedsięwzięcia kulturalnego pn.: „Stolica Kultury 

Mazowsza”.  

17. Przedstawienie do akceptacji postanowienia Zarządu Powiatu uzgadniającego pozytywnie 

w całości projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Rudno, gm. Kołbiel. 

18. Sprawy różne.       

 

 
   
 Przewodniczący Zarządu  
 
     Mirosław Pszonka   


