
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

25.01.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 122 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 121/17 z dnia 18.01.2017 r. 

3. 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.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Opracowanie projektu uchwały  w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego                        

w uchwale Nr 150/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

skargi Pana H. M. na działanie Starosty Otwockiego. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 29.12.2016 r., Nr Ośw.P.0711.9.2016 Oświaty Powiatowej 

dot. analizy możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki;  odp. na wyciąg Nr 406 z prot. Nr 112/16             

z dn. 23.11.2016 r.  

7. Omówienie reformy edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. 

likwidujących gimnazja.  

8. Analiza ustawowej konieczności wygaszenia Gimnazjum nr 21 w Otwocku.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku. 

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

dodatku motywacyjnego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Otwocku. 

12. Przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017 – 2019. 

13. Przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 



na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w 2017 roku. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 10.01.2017 r., Nr OŚ.7011.1.2016.PK Gminy Wiązowna               

w sprawie zaopiniowania inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej                    

w Wiązownie Gminnej i jej przedłużenia bez nazwy w Emowie – Etap I – przepust na 

Kanale Boryszewskim”. 

15. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

16. Sprawy różne. 

  

 

Przewodniczący Zarządu  

   Mirosław Pszonka  


