
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

14.02.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 182 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Wizytacja Zarządu w remontowanym Oddziale Wewnętrznym PCZ Sp. z o.o.                            

w Otwocku.   

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 181/18 z dnia 08.02.2018 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Kołbiel na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2022”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na 

realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

6. Przedstawienie i zatwierdzenie projektu wykazów i harmonogramów wydarzeń na 2018 

rok: kulturalnych promocyjnych, sportowych i turystycznych. 

7. Przedstawienie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku Moniki Chudek                       

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od 1 września 2018 r. innowacji 

pedagogicznej: 

- technik logistyk klasa strażacko-ratownicza, 

- technik elektryk – komputerowy projektant. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 02.02.2018 r., Nr ZSEG.S.D.414.4.2018 Dyrektor Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Apolonii Żołądek w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od  1 września 2018 r. innowacji pedagogicznej: 

- technik hotelarstwa – klasa personelu pokładowego, 

- technik ekonomista klasa wojskowo-sportowa, 

- technik technologii żywności – „manager zdrowej żywności i żywienia”. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 02.02.2018 r., Nr ZSEG.S.D.414.5.2018 Dyrektor Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Apolonii Żołądek w sprawie 

wyrażenia zgody na zgłoszenie szkoły do drugiej edycji pilotażowego programu MON                

w zakresie szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. 

klasy wojskowe. 



10. Przedstawienie informacji ze spotkania dn. 09.02.2018 r. w sprawie transportu 

zbiorowego realizowanego przez ZTM, Szybką Kolej Miejską i Koleje Mazowieckie                

w 2018 r.  

11. Przedstawienie oferty Wydawnictwa Hot Soul Limited&Carypla Records z propozycją 

zakupu albumu „Kołbielszczyzna w kadrze”.  

12. Przedstawienie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. 

prac polegających na wymianie oraz remoncie parkietu w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku; ciąg dalszy tematu                                

z posiedzenia dn. 17.01.2018 r., prot. Nr 178/18.   

13. Zapoznanie z kontraktem menedżerskim zawartym pomiędzy Powiatowym Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o., a Panią Ewą Wojciechowską Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. na czas 

od 01.02.2018 r. do 31.12.2020 r.  

14. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu. 

15. Sprawy różne.    

 

  

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


