
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

15.03.2018 r. o godz. 11 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 187 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

-  Nr 185/18 z dnia 02.03.2018 r., 

-  Nr 186/18 z dnia 07.03.2018 r.   

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi 

wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu 

liczby radnych wybieranych  w okręgu wyborczym. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. 

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego 

oraz sposobu jej rozliczania. 

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON. 

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, 

nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od 

obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli prowadzących  kształcenie  w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 



9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                               

i placówkach  oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

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

dodatku motywacyjnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia w Technikum Nr 2 wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 

3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej                        

w posiadaniu zależnym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                     

w Józefowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                      

w Otwocku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                      

w Radiówku. 

17. Rozliczenie zadania publicznego pn. „Organizacja VI Mistrzostw Karate Shinkyokushin  

w Otwocku”, organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin  

w Otwocku.  

18. Zatwierdzenie zaktualizowanego „Regulaminu Dofinansowania Powiatowych 

Konkursów Szkolnych”. 

19. Przyjęcie oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku na realizację zadania 

publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt. „Jubileusz 100-lecia Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości”. 

20. Przyjęcie oferty Parafii Matki Bożej Królowej Polski na realizację zadania publicznego     

w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt. „Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn. „SACROSONG – 

2018 Otwock”. 



21. Przedstawienie pisma z dnia 06.03.2018 r. Pana P.G. zam w Łukówcu w sprawie 

dofinansowania projektu „Kajakiem przez Dunaj w 100-lecie odzyskania Niepodległości 

przez Polskę” w kwocie 7.000,00 zł.  

22. Przedstawienie pisma z dnia 07.03.2018 r., Nr 3782/2/18 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

Ewy Wojciechowskiej w sprawie udzielenia pomocy w remoncie i adaptacji Poradni 

Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Otwocku,                         

ul. Mickiewicza 8.    

23. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock: 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzeniu pobocza w ul. Wawerskiej 

od ronda Sybiraków do nr 8, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polecającej na 

wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego                   

i Olszowej, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

poprawie bezpieczeństwa przy na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych 

poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach przy 

skrzyżowaniach: Czaplickiego i Samorządowej, Majowej i Mostowej, Wawerskiej na 

wysokości nr 8 i nr 10, Żeromskiego i Konopnickiej, Wawerskiej i Szkolnej, 

Karczewskiej i Wroniej.   

24. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie 

peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. 

Mostowej w Otwocku.  

25. Przedstawienie pisma z dnia 08.03.2018 r., Nr ZSEG.S.D.425.1.2018 Dyrektor Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Apolonii Żołądek w sprawie 

dofinasowania udziału uczniów szkoły w finale krajowym konkursu Odyseja Umysłu.  

26. Przedstawienie pisma z dnia 12.03.2018 r., Nr SRP.0004.13.2018 Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Otwocku Dariusza Grajdy w sprawie wyrażenia opinii dla uczczenia 

jubileuszu 20-lecia powstania samorządu powiatowego poprzez nadanie medali, orderów, 

odznaczeń dla osób szczególnie zasłużonych dla samorządu.      

27. Sprawy różne.   

  

Przewodniczący Zarządu 

   Mirosław Pszonka  


