
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

08.02.2017 r. o godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 125 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 123/17 z dnia 01.02.2017 r., 

- Nr 124/17 z dnia 03.02.2017 r. 

3. 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. 

4. Przedstawienie i zatwierdzenie projektu wykazów i harmonogramów wydarzeń na 2017 

rok: kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych.  

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Józefów. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Karczew. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Karczew. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Karczew. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Wiązowna. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 16.01.2017 r. Fundacji Promocji Kultury OtwArte                       

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współorganizacji                                    

i dofinansowania wydarzenia pn. „Dermonung, Pamiętać Otwock – koncert muzyki 

żydowskiej”. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 24.01.2017 r. Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego                

w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia „Otwocki Jarmark Wielkanocny”. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 30.01.2017 r. OSP Otwock-Wólka Mlądzka w sprawie 

dofinansowania obchodów 90-lecia jednostki.  

13. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy promocji na wsparcie finansowe wydarzenia pn. 

„VI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny” organizowanego przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 



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

Biblioteki Publicznej w Otwocku. 

15. Wyrażenie zgody na wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. innowacji 

pedagogicznych: 

-  w  Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku: 

• Robotyka i programowanie – informatyka, 

• Tajemnice organizmów a medycyna – biologia, 

• Z Królową na studia – matematyka, 

- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku: 

• Technik hotelarstwa – klasa personelu pokładowego, 

• Technik ekonomista – manager projektu, 

• Technik ekonomista – klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem 

dowodzenia, 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych – promotor zdrowia i urody, 

• Kelner – kompleksowe organizowanie przyjęć okolicznościowych. 

16. Wyrażenie zgody  na rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                         

w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10. 

17. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko -  

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul.  

Pułaskiego 7.    

18. Sprawy różne. 

  

 

    Wicestarosta 

Paweł Rupniewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


