
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

17.01.2018 r. o godz. 8.30
 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 178 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 177/18 z dnia 10.01.2018 r. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie ustalenia dodatku 

motywacyjnego dla Pana Jacka Urbaniaka dyrektora Powiatowego Gimnazjum 

Specjalnego Nr 21 w Otwocku ul. Mickiewicza  43/47. 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego  

dla Pana Jacka Urbaniaka dyrektora Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w 

Otwocku ul. Mickiewicza  43/47. 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa 

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 do reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus+  w ramach 

projektu „ UWIERZ W SIEBIE, POTRAFISZ TO ZROBIĆ. KREATYWNI NAUCZYCIELE – 

SUKCES UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”,  w tym do podpisania i 

złożenia  wniosku o dofinansowanie, podpisania  umowy oraz innych  działań w imieniu 

Powiatu Otwockiego.  

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Staszica w otwocku 

przy ul.  M. Konopnickiej  3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z 

zamiarem uczestnictwa w programie  Erasmus+ w ramach projektu „ POZNAWANIA 

EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY”, w tym do podpisania i złożenia  wniosku o 

dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych  działań w imieniu Powiatu Otwockiego.  

7. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu  w Otwocku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   do 

dokonywania w imieniu  Powiatu Otwockiego czynności związanych  z realizacją projektu  

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim ( III).  

8. Zaopiniowanie projektu Rady Powiatu  w Otwocku zmieniającą uchwałę Nr 160/XXI/17 

z dnia 24  stycznia  2017 r. w sprawie powołania  doraźnej Komisji  Statutowej. 

9. Zapoznanie się z analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu  zawodowego w szkołach i placówkach  

prowadzonych przez Powiat Otwocki w roku 2017. 



10. Zapoznanie się z treścią pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie 

wykonania remontu  nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. 

Przewoska  w Otwocku.  

11. Zapoznanie z treścią odpowiedzi Pani Małgorzaty Woźnickiej – Dyrektora  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie   na wyciąg  Nr 768 z projektu  protokołu nr 173/17  z dnia  

13.12.2017 r.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady  Powiatu  w Otwocku w sprawie  trybu udzielania 

i rozliczania  dotacji z budżetu  Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół 

posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych szkół  placówek oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej  pobrania i wykorzystywania. 

13. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady  Powiatu w Otwocku w sprawie  trybu udzielania i rozliczania  

dotacji z budżetu  Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających 

uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych szkół  placówek oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości jej  pobrania i wykorzystywania 

14. Przedstawienie Zarządowi Powiatu w Otwocku poprawek do Statutu Powiatu 

Otwockiego przyjętych przez  Komisję Statutową. 

15. Wnioski Komisji  Rady Powiatu.  

16. Sprawy różne.    

 

 

Przewodniczący Zarządu  

    Mirosław Pszonka   

 


