
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

30.08.2017 r. o godz. 8
 30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 158 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 157/17 z dnia 28.08.2017 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                     

i przechowywanie obiektów pływających w 2018 r.  

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki 

Publicznej za I półrocze 2017 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół              

i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

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

dodatku motywacyjnego. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 27.08.2017 r. Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 

w Otwocku w sprawie dofinansowania zakupu koncentratora tlenu niezbędnego dla 

pacjentów hospicjum; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 19.07.2017 r., prot. nr 151/17, 

oraz dn. 27.07.2017 r., prot. nr 152/17, dn. 02.08.2017 r., prot. nr 153/17). 

11. Przedstawienie wniosku z dnia 21.08.2017 r., Nr DZD/4629/ZP/MK/17 Zastępcy 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dąbrowskiego o przeniesienie środków 

finansowych na nowe zadania inwestycyjne w planie wydatków majątkowych na rok 

2017.   

 



12. Przedstawienie pism:  

- z dnia 21.08.2017 r., Nr SRZ.5535.46.2017 Starosty Powiatu Nakielskiego Tomasza 

Miłowskiego,  

- z dnia 25.08.2017 r., Nr Oś.6120.10.2017.V Wicestarosty Bytowskiego Zbigniewa 

Batko, 

- z dnia 21.08.2017 r., Nr Or.A.0031/36/17 Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich 

Ludwika Węgrzyna, 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na walkę  z katastrofalnymi 

skutkami nawałnic w powiecie nakielskim i powiecie bytowskim.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 17.07.2017 r., Nr PMDK.S.0711.19.2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na organizację placu zabaw przez Spółdzielnię Socjalną Pracownia 

Rozwoju „Kalejdoskop” na terenie PMDK. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 07.07.2017 r. Dyrektor Niezwyczajnej Szkoły. Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi Pani Izabeli Popławskiej              

w sprawie przyznania dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz wczesnym 

wspomaganiem rozwoju od września 2017 r.    

15. Przedstawienie pisma z dnia 22.08.2017 r., Nr 82/2017 Dyrektora Biura Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Janusza Piotrowskiego w sprawie 

uhonorowania Pani Bogny Hupa hodowczyni bydła reprezentującej Powiat Otwocki na 

XIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 23.08.2017 r. Fundacji PRO HOMINI w sprawie wyrażenia 

zgody na zmianę w zadaniu publicznym pn. „Oskragiełło z niepamięci”, realizowanym 

przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej. 

17. Sprawy różne.    

 

     

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


