REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
2000 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uchwała w sprawie
W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2000 rok.

W sprawie zmiany regulaminu
PCPR.

W sprawie zawarcia porozumienia
z Powiatem Warszawskim na
realizację zadań wynikających z
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego na rok 1999.
Zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/43/99 z dnia 26.10.1999 r.
w sprawie zatwierdzenia „Zasad
dofinansowania turnusów
rehabilitacyjnych ze środków
PFRON”, obowiązujących w
PCPR z siedzibą w Otwocku, ul.
Karczewska 37.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 1999.
W sprawie ustalenia wymiaru
pracy pedagogicznej zespołów
pozalekcyjnych.

Numer
uchwały

Data

LXI/54/2000

20.01.2000

LXII/54/2000

20.01.2000

LXIII/59/2000

22. 02.2000

LXIV/63/2000

23.03.2000

LXV/63/2000

23.03.2000

LXVI/67/2000

18.04.2000

LXVII/73/2000

30.05.2000

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Zmiana w
uchwale Nr
XXXII/33/99
z dnia
30.07.1999 r.

-Zmiana
uchwałą Nr
CXXXV/113
/2001
z dnia
07.02.2001 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CLII/128/2001
z dnia
15.05.2001 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCLXXXV
/194/2002
z dnia
13.08.2002 r.
- Zmiana
uchwałą Nr
CCXCIX/197
/2002 z dnia
03.09.2002 r.,
- Uchylenie
Regulaminu
uchwałą Nr
CXXXVII/62
/2004 z dnia
26.05.2004 r.

Zmiana
uchwały Nr
XLIII/43/99
z dnia
26.10.1999 r.

Traci moc
uchwałą Nr
LXXVIII/81/
2000
z dnia
25.07.2000 r.
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8.

9.

10.

11.

12

13.

14.
15.
16.

17.

18.

W sprawie wypowiedzenia
porozumienia zawartego w dn.
21.03.2000 z Powiatem
Warszawskim na realizację zadań
wynikających z ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W sprawie porozumienia
Powiatem Mińskim na realizację
zadań wynikających z ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W sprawie zlecenia organizowania
i prowadzenia środowiskowych
ognisk wychowawczych
Zarządowi Oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Województwa
Mazowieckiego.
W sprawie ustanowienia
regulaminu przyznawania Nagrody
Starosty dla dyrektorów i
szczególnie wyróżniających się
nauczycieli.
W sprawie oceny pracy Pani
Krystyny Włodarczyk dyrektora
Szkoły Podstawowej dla Dzieci
Niepełnosprawnych
„Dzieciakowo”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 1999.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu czerwcu 2000 r.
W sprawie powołania komisji ds.
zamówień publicznych.
W sprawie oceny pracy Pani
Apolonii Żołądek dyrektora ZSEG im. S. Staszica w Otwocku przy
ul. Konopnickiej 3.
W sprawie wyrażenia zgody na
powierzenie przez Oddział
Doskonalenia Nauczycieli –
nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki, obowiązków doradcy
metodycznego.
W sprawie obowiązujących
standardów w zakresie
organizowania turnusów
rehabilitacyjnych przy udziale
środków PFRON oraz kierowania
osób niepełnosprawnych do

LXVIII/73
/2000

30.05.2000

LXIX/73/2000

30.05.2000

LXX/74/2000

06.06.2000

LXXI/74/2000

06.06.2000

LXXII/77
/2000

30.06.2000

LXXIII/77
/2000

30.06.2000

LXXIV/77
/2000

30.06.2000

LXXV/78/2000

04.07.2000

LXXVI/78
/2000

04.07.2000

LXXVII/78
/2000

04.07.2000

LXXVIII/81
/2000

25.07.2000

Uchylona
uchwałą Nr
CCCV/204
/2002 z dnia
09.10.2002 r.

Traci moc
uchwała Nr
LXV/63/2000
z dnia
23.03.2000 r.
zmieniająca
uchwałę Nr

2

XLIII/43/99
z dnia
26.10.1999 r.

uczestnictwa w tych turnusach.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora DPS
„Wrzos” przy ul. Zagłoby 8/10
w Otwocku – Świdrze.
W sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora MOW Nr 5 w Otwocku
przy ul. Bernardyńskiej 13.
W sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Domu Dziecka nr 8 w
Józefowie – Michalinie przy ul.
Marszałka Piłsudskiego 22.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 1999 r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2000
roku.
W sprawie poszerzenia składu
osobowego komisji ds. zamówień
publicznych.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Józefowie
Panu Cezaremu Łukaszewskiemu.
W sprawie zawarcia porozumienia
z Powiatem Warszawskim na
realizację zadań w zakresie
wykonywania obowiązków
zwianych z usamodzielnieniem
wychowanków opuszczającym
niektóre placówki opiekuńczowychowawcze, resocjalizacyjne,
zakłady dla nieletnich oraz rodziny
zastępcze.

LXXIX/81
/2000

25.07.2000

LXXX/81/2000

25.07.2000

LXXXI/81
/2000

25.07.2000

LXXXII/81
/2000

25.07.2000

LXXXIII/82
/2000

01.08.2000

LXXXIV/82
/2000

01.08.2000

LXXXV/83
/2000

08.08.2000

LXXXVI/84/
2000

16.08.2000

27.

W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego DPS
„Wrzos” w Świdrze przy ul.
Zagłoby 8/10.

LXXXVII/84
/2000

16.08.2000

28.

W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego DPS
w Otwocku przy ul. Konopnickiej
15/17.

LXXXVIII/84
/2000

16.08.2000

Traci moc
statut DPS
nadany
zarządzeniem
Nr 5
Wojewody
Warszawskiego
z dnia
19.01.1996 r.,
- traci moc
uchwałą Nr
CCI/85/04
z dnia
21.12.2004 r.
Zmiana
uchwałą Nr
CCXXXII/162
/2002 z dnia
15.01.2002 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego DPS
w Karczewie przy ul.
Andriollego 1.

W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu lipcu i sierpniu 2000 r.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Józefowie
Pani Krystynie Włodarczyk.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora
Domu Dziecka Nr 13 w Otwocku
przy ul. Komunardów 10 Pani
Wiesławie Zackiewicz.
W sprawie zatrudnienia Pani
Hanny Majewskiej-Smółki na
stanowisku Dyrektora jednostki
organizacyjnej „Oświata
Powiatowa”.
W sprawie poszerzenia składu
osobowego komisji ds. zamówień
publicznych.
W sprawie zmiany uchwały
Zarządu Nr LXXVII/78/2000 z
dnia 04.07.2000 r. dot. wyrażenia
zgody na powierzenie przez
Oddział doskonalenia Nauczycieli
– nauczycielom zatrudnionym, w
szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki, obowiązków doradcy
metodycznego.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu sierpniu 2000 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu wrześniu 2000 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie przyjęcia regulaminu
określającego kryteria
przyznawania dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów
szkół i placówek dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.

LXXXIX/84
/2000

16.08.2000

XC/85/2000

22.08.2000

XCI/86/2000

28.08.2000

XCII/86/2000

28.08.2000

XCIII/87/2000

30.08.2000

XCIV/88/2000

05.09.2000

XCV/89/2000

12.09.2000

XCVI/89/2000

12.09.2000

XCVII/91/2000

29.09.2000

XCVIII/91
/2000

29.09.2000

XCIX/91/2000

02.10.2000

Zmiana
uchwałą Nr
CIV/94/2000
z dnia
17.10.2000 r.

CCIII/85/04
z dnia
21.12.2004 r.
Traci moc
statut DPS
nadany
zarządzeniem
Nr 6
Wojewody
Warszawskiego
z dnia
19.01.1996 r.

Zmiana uchwały
Nr LXXVII/78
/2000 z dnia
04.07.2000 r.
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40.

41.

W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek dodatku
motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.

C/91/2000

02.10.2000

CI/91/2000

02.10.2000

42.

W sprawie przyjęcia regulaminu
organizacyjnego Oświaty
Powiatowej.

CII/93/2000

09.10.2000

43.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.

CIII/94/2000

17.10.2000

44.

W sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego DPS
w Karczewie.

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.
52.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu październiku 2000 r.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2001 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu listopadzie 2000 r.
W sprawie ustalenia wymiaru

CIV/94/2000

17.10.2000

CV/95/2000

24.10.2000

CVI/96/2000

30.10.2000

CVII/97/2000

31.10.2000

CVIII/99/2000

13.11.2000

CIX/100/2000

17.11.2000

CX/101/2000

23.11.2000

CXI/101/2000

23.11.2000

CXII/101/2000

23.11.2000

Traci moc
uchwałą Nr
CXCIV/140
/2001 z dnia
07.08.2001 r.
- Zmiana
uchwałą Nr
CCXXXI/162
/2002 z dnia
15.01.2002 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
VIII/7/2003
z dnia
06.02.2003 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
LXI/24/2003
z dnia
17.07.2003 r.

Zmiana uchwały
Nr LXXXIX/84
/2000 z dnia
16.08.2000 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCII/85/04
z dnia
21.12.2004 r.

Traci moc
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pracy pedagogicznej zespołów
pozalekcyjnych.

53.

54.
55.
56.

57.

58.

59.

60

61.
62.
63.
64.

65.

66.

67.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu listopadzie 2000 r.
W sprawie ustalenia stażu na
nauczyciela mianowanego.
W sprawie ustalenia stażu na
nauczyciela mianowanego.
W sprawie oceny pracy Pana
Wojciecha Dziewanowskiego
dyrektora Zespołu szkół
ogólnokształcących w Otwocku
przy ul. Filipowicza 9.
W sprawie zmiany w Regulaminie
przyznawania premii
regulaminowej ZDP w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawi zatwierdzenia zmian
planach finansowych jednostek w
m-cu grudniu 2000 r.
W sprawie ustalenia stażu na
nauczyciela mianowanego.
W sprawie ustalenia stażu na
nauczyciela mianowanego.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu grudniu 200 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu grudniu 2000 r.

uchwałą Nr
CXXXIII/112
/2001
z dnia
30.01.2001 r.
CXIII/102
/2000

30.11.2000

CXIV/102
/2000
CXV/103/2000

05.12.2000

CXVI/103
/2000

05.12.2000

CXVII/103
/2000

05.12.2000

CXVIII/103
/2000

06.12.2000

CXIX/103
/2000

06.12.2000

CXX/103/2000

06.12.2000

CXXI/104
/2000

12.12.2000

CXXII/104
/2000

12.12.2000

CXXIII/104
/2000

12.12.2000

CXXIV/105
/2000

19.12.2000

CXXV/105
/2000

19.12.2000

CXXVI/105
/2000

19.12.2000

CXXVII/106
/2000

27.12.2000

Zmiana w
uchwale Nr
XLVII/46/99
z dnia
18.11.1999 r.
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68.

69.

W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych jednostek w
m-cu grudniu 2000 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2000
uchwalonego uchwałą rady
Powiatu Otwockiego Nr
88/XIII/1999 z dnia 30.12.1999 r.

CXXVIII/107
/2000

29.12.2000

CXXIX/107
/2000

29.12.2000

2001 rok
L.p.

1.

Uchwała w sprawie
W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2001 rok.

2.

W sprawie powołana Komisji
Przetargowej.

3.

W sprawie uzupełnienia składu
osobowego komisji Przetargowej
ds. Zamówień Publicznych.

Numer
uchwały

Data

CXXX/110/01

17.01.2001

CXXXI/110/01

17.01.2001

CXXXII/111
/01

23.01.2001

4.

W sprawie ustalenia wymiaru
pracy pedagogicznej zespołów
pozalekcyjnych.

CXXXIII/112
/01

30.01.2001

5.

W sprawie zmian w układzie
wykonawczym planu wydatków,
uchwalonego uchwałą Zarządu
Powiatu w Otwocku Nr
CXXX/110/2001 z dnia
17.01.2001 r.

CXXXIV/112
/01

30.01.2001

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Zmiana składu
uchwałą Nr
CXXXVIII/115
/2001 z dnia
15.02.2001 r.

Traci moc
uchwała Nr
CXII/101/2000
z dnia
23.11.2000 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CXXXX/118
/2001 z dnia
06.03.2001 r.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego PCPR.

W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek dodatku
motywacyjnego.
W sprawie przyjęcia obsługi
finansowo-księgowej Zespołu
Szkół Specjalnych w Zagórzu
przez Oświatę Powiatową.
W sprawie zmiany składu Komisji
Przetargowej uchwalonej uchwałą
Nr CXXXI/110/2001 z dnia
17.01.2001 r.
W sprawie przyznania dyrektorom
Domów Dziecka i Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego dodatku
motywacyjnego.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CXXXIII/112/2001 z dnia
30.01.2001 r. dot. ustalenia
wymiaru pracy pedagogicznej
zespołów pozalekcyjnych.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego na rok 2000.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w m-cu
marcu 2001 r.

CXXXV/113
/01

07.02.2001

CXXXVI/114/
01

13.02.2000

CXXXVII/114/
01

13.02.2001

CXXXVIII
/115/01

15.02.2001

CXXXIX/116
/01

19.02.2001

CXXXX/118
/01

06.03.2001

CXLI/120/01

21.03.2001

CXLII/120/01

21.03.2001

CXLIII/121/01

26.03.2001

Zmiana w
uchwale Nr
XXXII/33/99
z dnia
30.07.1999 r.,
- Nr
LXII/54/2000
z dnia
20.01.2000 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CLII/128/2001
z dnia
15.05.2001 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCLXXXV
/194/2002
z dnia
13.08.2002 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCXCIX/197/2
002 z dnia
03.09.2002 r.,
- Uchylenie
zmian do
Regulaminu
uchwałą Nr
CXXXVII/62
/2004 z dnia
26.05.2004 r.
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

W sprawie powołania komisji ds.
zamówień publicznych.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu weryfikacji i
wyboru projektów pracowni
informatycznych.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora DPS w
Karczewie przy ul. Anielin 1.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w m-cu
kwietniu 2001 r.
W sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Zarządu
Powiatu do wniesienia skargi do
NSA na rozstrzygniecie Wojewody
Mazowieckiego z dnia
22.03.2001 r.
W sprawie powołania komisji do
oceny prac plastycznych
młodzieży biorącej udział w
konkursie z zakresu popularyzacji
obrony cywilnej ora systemu
ratowniczo-gaśniczego w
powiecie.

CXLIV/122/01

03.04.2001

CXLV/123/01

10.04.2001

CXLVI/124/01

17.04.2001

CXLVII/125
/01

24.04.2001

CXLVIII/125
/01

24.04.2001

CXLIX/125/01

24.04.2001

CL/125/01

02.05.2001

22.

W sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
zasad udzielania zniżek dla
dyrektorów i wicedyrektorów.

CLI/128/01

15.05.2001

23.

W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego PCPR.

CLII/128/01

15.05.2001

Traci moc
uchwała Nr
XXXVII/38/99
z dnia
14.09.1999 r.,
- Uchylona
uchwałą Nr
CCCVI/204
/2002 z dnia
09.10.2002 r.
Zmiana w
uchwałach Nr
XXXII/33/99
z dnia
30.07.1999 r.,
Nr
LXII/54/2000
z dnia
20.01.2000 r.,
Nr
CXXXV/113
/2001 z dnia
07.02.2001 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCLXXXV
/194/2002
z dnia
13.08.2002 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCXCIX/197/2
002 z dnia
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03.09.2002 r.,
- Uchylenie
zmian do
Regulaminu
uchwałą Nr
CXXXVII/62
/2004 z dnia
26.05.2004 r.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

W sprawie ustalenia stażu na
nauczyciela mianowanego.
W sprawie nałożenia obowiązku
uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć.
W sprawie przeniesienia
nauczyciela do innej szkoły; p.
Iwona Ludwicka.
W sprawie przeniesienia
nauczyciela do innej szkoły; p.
Halina Ostrowska.
W sprawie przeniesienia
nauczyciela do innej szkoły; p.
Joanna Kożan-Łazor.
W sprawie nałożenia obowiązku
uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych.
W sprawie nałożenia obowiązku
uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych.
W sprawie nałożenia obowiązku
uzupełnienia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w m-cu maju
2001 r.
W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego PUP
w Otwocku.
W sprawie podziału pracy w
Zarządzie Powiatu oraz zasad
pracy Zarządu.
W sprawie zawarcia umowy z
Oddziałem Mazowieckim PFRON
w Warszawie na realizacje
programu Pełnomocnika Rządu do
spraw osób Niepełnosprawnych
pod nazwą „Drogowskaz’ w
zakresie określonym w rozdziale
III obszaru A programu.
W sprawie powierzenia Pani
Apolonii Żołądek stanowiska

CLIII/128/01

15.05.2001

CLIV/130/01

29.05.2001

CLV/130/01

29.05.2001

CLVI/130/01

29.05.2001

CLVII/130/01

29.05.2001

CLVIII/130/01

29.05.2001

CLIX/130/01

29.05.2001

CLX/130/01

29.05.2001

CLXI/130/01

30.05.2001

CLXII/130/01

30.05.2001

CLXIII/130/01

30.05.2001

CLXIV/130/01

30.05.2001

CLXV/132/01

13.06.2001

CLXVI/132/01

13.06.2001

Zmiana w Zał.
Nr 1 uchwałą Nr
CCLIII/175
/2002 z dnia
16.04.2002 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CXCVII/83
/04 z dnia
07.12.2004 r.
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39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

dyrektora ZSE-G w Otwocku przy
ul. Konopnickiej 3.
W sprawie powierzenia Panu
Wojciechowi Dziewanowskiemu
stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w
Otwocku przy ul. Filipowicza 9.
W sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków i uprawnień
Skarbnika Powiatu.
W sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków i uprawnień
Sekretarza Powiatu.
W sprawie powołania Dyrektora
DPS „Wrzos”w Otwocku- Świdrze
przy ul. Zagłoby 8/10.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Domu Dziecka Nr 8 w Józefowie,
Domu Dziecka Nr 13 w Otwocku i
Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
czerwcu 2001 r.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się na stopień
nauczyciela mianowanego.

CLXVII/132
/01

13.06.2001

CLXVIII/133
/01

19.06.2001

CLXIX/133/01

19.06.2001

CLXX/134/01

26.06.2001

CLXXI/134/01

26.06.2001

CLXXII/134
/01

26.06.2001

CLXXIII/135
/01

03.07.2001

CLXXIV/135
/01

03.07.2001

CLXXV/135
/01

03.07.2001

CLXXVI/135
/01

03.07.2001

CLXXVII/135
/01

03.07.2001

CLXXVIII/135
/01

03.07.2001

CLXXIX/135
/01

03.07.2001

CLXXX/135
/01

03.07.2001

Zmiana
Regulaminu DD
Nr 14 uchwałą
Nr
XVIII/13/2003
z dnia
27.03.2003 r.

Uchwałą Nr
CXIV/53
/2004 z dnia
04.03.2004 r.
uchylony Zał.
Nr 2
Regulaminu
DD Nr 14
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli w jednostkach
organizacyjnych powiatu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego w sprawie
zaliczenia dróg publicznych do
kategorii dróg powiatowych,
pozbawienia niektórych dróg
kategorii dróg powiatowych oraz
ustalenia przebiegu dróg
powiatowych na obszarze Powiatu
Warszawskiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie powierzenia Pani
Magdalenie Kliber stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Szpitalu
Uzdrowiskowym w Józefowie przy
ul. 3 Maja 127.
W sprawie powierzenia Pani
Elżbiecie Remiszewskiej-Wejman
stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Zagórzu gm.
Wiązowna.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Józefowie
Panu Cezaremu Łukaszewskiemu.

CLXXXI/135
/01

03.07.2001

CLXXXII/135/
01

03.07.2001

CLXXXIII/136
/01

10.07.2001

CLXXXIV/136
/01

10.07.2001

CLXXXV/136
/01

10.07.2001

CLXXXVI/136
/01

10.07.2001

CLXXXVII
/138/01

25.07.2001

CLXXXVIII
/138/01

25.07.2001

CLXXXIX/139
/01

31.07.2001

CXC/139/01

31.07.2001

CXCI/139/01

31.07.2001

CXCII/140/01

07.08.2001
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.

74.

75.
76.
77.

78.

W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek dodatku
motywacyjnego.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.

W sprawie zaopiniowania projektu
uchwały rady Powiatu Mińskiego
w sprawie zaliczenia niektórych
dróg publicznych do kategorii dróg
powiatowych oraz ustalenia
przebiegu tych dróg na obszarze
powiatu.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2001
roku.
W sprawie przyznania dyrektorom
Domów Dziecka i Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego dodatku
motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
Domów Dziecka i Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
sierpniu 2001 roku.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
wrześniu 2001 roku.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
MOW Nr 5 w Otwocku.
W sprawie sprzedaży w trybie
przetargu nieograniczonego mienia
komunalnego Powiatu
Otwockiego.
W sprawie ustalenia wymiaru
pracy pedagogicznej zespołów
pozalekcyjnych.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
październiku 2001 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
październiku 2001 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr

CXCIII/140/01

07.08.2001

CXCIV/140/01

07.08.2001

CXCV/140/01

07.08.2001

CXCVI/140/01

07.08.2001

CXCVII/142
/01

21.08.2001

CXCVIII/142
/01

21.08.2001

CXCIX/143/01

28.08.2001

CC/147/01

25.09.2001

CCI/147/01

25.09.2001

CCII/147/01

25.09.2001

CCIII/148/01

04.10.2001

CCIV/149/01

11.10.2001

CCV/151/01

23.10.2001

CCVI/151/01

23.10.2001

Traci moc
uchwała Nr
CI/91/2000
z dnia
02.10.2000 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCLXXXIX
/195/2002
z dnia
22.08.2002 r.

Uchwałą Nr
XXXII/19/2003
z dnia
23.05.2003 r.
traci moc pkt 24 zał. Nr 1.
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79.

80.

81.

145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zawarcia umowy z
Kołem Polskiego stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Otwocku na
realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej, mających na
celu prowadzenie DPS
przeznaczonego dla osób
dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
W sprawie zawarcia umowy z
Fundacja Rodzin Adopcyjnych na
realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej, mających na
celu opiekę nad dziećmi w wieku
niemowlęcym pozbawionych
częściowo lub całkowicie opieki
rodziców.
W sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu
nieruchomości położonej w
Otwocku.

82.

W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach
położonych na terenie miasta
Józefowa oraz stawek czynszu
dzierżawnego.

83.

W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach
położonych na terenie gminy
Kołbiel oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego na okres nie
dłuższy niż 3 lata.

84.

85.
86.

W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach
położonych na terenie miasta
Otwocka.

W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2002 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady

CCVII/152/01

31.10.2001

CCVIII/152/01

31.10.2001

CCIX/152/01

31.10.2001

CCX/153/01

Traci moc
Zał. Nr 1
uchwałą Nr
CCLXIX/169
/10 z dnia
24.03.2010 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CXCII/71/12
z dnia
20.03.2012 r.

06.11.2001

06.11.2001

Zmiana
uchwałą Nr
CCXXIV/133
/09 z dnia
20.08.2009 r.

Traci moc
uchwałą nr
CXCIII/71/12
z dnia
20.03.2012 r.

CCXII/153/01

06.11.2001

- Zmiana
uchwałą Nr
CLXXIX/118/
09 z dnia
19.05.2009 r.
oraz traci moc
zał. nr 1 do
uchwały,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCLXVIII
/169/10 z dnia
24.03.2010 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CXCIV/71/12
z dnia
20.03.2012 r.

CCXIII/154/01

14.11.2001

CCXIV/155/01

20.11.2001

CCXI/153/01
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.
97.

L.p.

1.

2.
3.

Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
listopadzie 2001 r.
W sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż (oddanie
w użytkowanie wieczyste)
nieruchomości.
W sprawie powołania składu
Komisji Przetargowej.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Domu
Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul.
Myśliwskiej 14.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
grudniu 2001 roku.
W sprawie przyznania dyrektorowi
Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku
przy ul. Myśliwskiej 2 p. Marzenie
Adamczyk-Książek dodatku
funkcyjnego.
W sprawie przyznania dyrektorowi
Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku
przy ul. Myśliwskiej 2 p. Marzenie
Adamczyk-Książek dodatku
motywacyjnego.
W sprawie powołania komisji
przetargowej do wyboru
najkorzystniejszej ofert w
przetargu na bankową obsługę
budżetu Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2001
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
grudniu 2001 r.
W sprawie zatwierdzania zmian w
planach finansowych w miesiącu
grudniu 2001 r.

Uchwała w sprawie
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie przeprowadzenia

CCXV/156/01

27.11.2001

CCXVI/157/01

04.12.2001

CCXVII/157
/01

04.12.2001

CCXVIII/157
/01

04.12.2001

CCXIX/158/01

11.12.2001

CCXX/158/01

11.12.2001

CCXXI/158/01

11.12.2001

CCXXII/159
/01

18.12.2001

CCXXIII/159
/01

18.12.2001

CCXXIV/159
/01

18.12.2001

CCXXV/160
/01

31.12.2001

2002 rok
Numer
Data
uchwały
CCXXVI/161
/02

08.01.2002

CCXXVII/161
/02

08.01.2002

CCXXVIII/15

08.01.2002

Uchylona
uchwałą Nr
CCXXVIII/161
/2002 z dnia
08.01.2002 r.
Traci moc
uchwałą Nr
LIX/23/2003
z dnia
04.07.2003 r.

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Uchyla się
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ponownego przetargu na sprzedaż
nieruchomości, położonej w
Otwocku przy ul. Myśliwskiej.

4.

5.

6.

W sprawie przeprowadzenia
ponownego przetargu na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości,
położonej w Otwocku przy ul.
Wojskiego 20.
W sprawie powołana dyrektora
Ogniska „Świder” im. K.
Lisieckiego „Dziadka” w Otowkcu
pryz ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CII/93/2000 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 9.10.2000 r.
przyjmującej regulamin
organizacyjny Oświaty
Powiatowej.

uchwałę Nr
CCXVI/157
/01 z dnia
04.12.2001 r.

1/02

CCXXIX/161
/02

08.01.2002

CCXXX/162
/02

15.01.2002

CCXXXI/162
/02

15.01.2002

7.

W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego DPS w Otwocku
ul. Konopnickiej 15/17

CCXXXII/162
/02

15.01.2002

8.

W sprawie powołania komisji ds.
zamówień publicznych.

CCXXXIII
/162/02

15.01.2002

CCXXXIV/164
/02

29.01.2002

CCXXXV/166
/02

12.02.2002

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli w jednostkach
organizacyjnych powiatu.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek dodatku
motywacyjnego.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Ogniska Wychowawczego
„Świder” im. K. Lisieckiego
„Dziadka” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47.
W sprawie powołania Powiatowej
Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia Konkursu wiedzy
o Samorządzie Terytorialnymi
Historii Mazowsza.
W sprawie powołania dyrektora
Ogniska Wychowawczego
„Świder” im. k. Lisieckiego
„Dziadka” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47.
W sprawie powołania Pani
Marzeny Adamczyk-Książek na
stanowisko dyrektora Domu
Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul.
Myśliwskiej 2.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu

CCXXXVI/166
/02

12.02.2002

CCXXXVII
/166/02

12.02.2002

CCXXXVIII/1
66/02

12.02.2002

CCXXXIX/167
/02

19.02.2002

CCXL/167/02

19.02.2002

- Traci moc
uchwałą Nr
LXI/24/2003
z dnia
17.07.2003 r.
Zmiana
uchwały Nr
LXXXVIII/84
/2000 z dnia
16.08.2000 r.
Uchylona
uchwałą Nr
CCXCVII/196
/2002 z dnia
28.08.2002 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CXXXII/58
/2004 z dnia
21.04.2004 r.

Uchwałą Nr
XXXII/19
/2003 z dnia
23.05.2003 r.
uchyla się § 2
uchwały.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

otwockiego.
W sprawie przyznania dodatku
funkcyjnego dyrektorowi
Powiatowego Gimnazjum Nr 21
oraz szkoły Podstawowej Nr 17
przy Ognisku „Świder” w
Otwocku ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Nr 21
oraz szkoły podstawowej Nr 17
w Otwocku przy ul. Mickiewicza
43/47.
W sprawie przyjęcia „regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły lub placówki oświatowej”.
W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2002 rok.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za rok 2001.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
szkół w Kobieli pryz ul. Parkowej
10.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7.
W sprawie powołania Komisji
konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora MDK
w Otwocku przy ul.
Poniatowskiego 10.
W sprawie upoważnienia dwóch
członków Zarządu Powiatu do
dokonywania czynności prawnych
polegających na zaciąganiu
kredytów i pożyczek oraz
udzielaniu pożyczek, poręczeń
i gwarancji oraz emisji papierów
wartościowych.
W sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w piątym przetargu
nieruchomości położonej
w Otwocku.
W sprawi obniżenia ceny
wywoławczej w trzecim przetargu
nieruchomości położonej w
Otwocku.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu

CCXLI/168/02

26.02.2002

CCXLII/169
/02

05.03.2002

CCXLIII/169
/02

05.03.2002

CCXLIV/172
/02

27.03.2002

CCXLV/172
/02

27.03.2002

CCXLVI/172
/02

27.03.2002

CCXLVII/172
/02

27.03.2002

CCXLVIII/172
/02

27.03.2002

CCXLIX/172
/02

27.03.2002

CCL/173/02

02.04.2002

CCLI/173/02

02.04.2002

CCLII/175/02

16.04.2002

Traci moc
uchwałą Nr
CCLIX/181
/2002 z dnia
21.05.2002 r.
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kwietniu 2002 roku.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

W sprawie zatwierdzenia zmian w
regulaminie organizacyjnym PUP
w Otwocku.
W sprawie upoważnienia dwóch
członków Zarządu Powiatu do
podpisania aktu notarialnego o
zawiązaniu Spółki z o.o.
„Dromost-Otwock”.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Nr 21
przy Ognisku Wychowawczym
”Świder” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47.
W sprawie upoważnienia dwóch
członków Zarządu Powiatu do
podpisania aktu notarialnego
odnośnie sprzedaży segmentu nr V
w budynku mieszkalnym
szeregowym, usytuowanym wraz z
działka nr 31/5 o pow. 816 m2 oraz
udziałem 1/5 cz. działce drogi 31/4
o pow. 384 m2 z obrębu Nr 165.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
kwietniu 2002 roku.
W sprawie uchylenia uchwały
Zarządu Powiatu Nr CCLV/176/02
z dnia 18.04.2002 r. dot. powołania
komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Nr 21
przy Ognisku Wychowawczym
„Świder” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47.
W sprawie przyjęcia „Regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły lub placówki oświatowej”
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu Nr 239/XXXI/2002
z dnia 07.03.2002 dot. likwidacji
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Józefowie
przy ul. Ks. Malinowskiego.
W sprawie przeprowadzenia
czwartego przetargu na sprzedaż
byłej Sali gimnastycznej z
przynależnościami (wraz z
ułamkowa częścia gruntu)
znajdującymi się w budynku
wielolokalowym, położonym przy
ul. Wojskiego 20 w Otwocku.

CCLIII/175/02

16.04.2002

CCLIV/176/02

18.04.2002

CCLV/176/02

18.04.2002

CCLVI/178/02

30.04.2002

CCLVII/178
/02

30.04.2002

Zmiana w Zał.
Nr 1 do
uchwały Nr
CLXIII/130
/2001 z dnia
30.05.2001 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CCLVIII/180
/2002 z dnia
14.05.2002 r.

14.05.2002

Uchyla się
uchwałę Nr
CCLV/176/02
z dnia
18.04.2002 r.

CCLIX/181/02

21.05.2002

Traci moc
uchwała Nr
CCXLIII/69
/02 z dnia
05.03.2002 r.

CCLX/181/02

21.05.2002

CCLXI/181/02

21.05.2002

CCLVIII/80
/02
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

W sprawie przeprowadzenia
szóstego przetargu na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości,
położonej w Otwocku przy ul.
Myśliwskiej.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
maju 2002 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora DPS w
Otwocku przy ul. Anielin 1.
W sprawie przyjęcia „Regulaminu
dofinansowywania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół
placówek oświatach, dla których
organem prowadzącym jest powiat
otwocki”
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Nr 21
pryz Ognisku Wychowawczym
„Świder” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47.
W sprawie przeniesienia MOW Nr
5 w Otwocku przy ul.
Bernardyńskiej 13 do obiektu przy
ul. Ks. Malinowskiego 7
w Józefowie.
W sprawi powierzenia Panu
Czesławowi Woszczykowi
stanowisko dyrektora MDK
w Otwocku przy ul.
Poniatowskiego 10.
W sprawie powierzenia Panu
Henrykowi Matoskowi stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w
Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
W sprawie powierzenia Panu
Markowi Klementewiczowi
stanowisko dyrektora Zespołu
szkół w Kołbieli przy ul. Parkowej
10.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli

CCLXII/181
/02

21.05.2002

CCLXIII/181
/02

28.05.2002

CCLXIV/182
/02

28.05.2002

CCLXV/182
/02

28..05.2002

CCLXVI/184
/02

11.06.2002

CCLXVII/184
/02

11.06.2002

CCLXVIII/185
/02

18.06.2002

CCLXIX/185
/02

18.06.2002

CCLXX/186
/02

25.06.2002

CCLXXI/186
/02

25.06.2002

CCLXXII/186
/02

25.06.2002

CCLXXIII/186
/02

25.06.2002

CCLXXIV/186
/02

25.06.2002

Traci moc
uchwałą Nr
XV/11/2003
z dnia
14.03.2003 r.
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
czerwcu 2002 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
lipcu 2002 roku.
W sprawie ponownej sprzedaży
byłej Sali gimnastycznej z
przynależnościami w budynku
przy ul. Wojskiego 20 w Otwocku.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
lipcu 2002 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie przeniesienia
Powiatowego Gimnazjum przy
MOW.
W sprawie przedłużenia
powierzenia obowiązków
dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku
przy ul. Narutowicza 80, Pani
Marii Komendant.
W sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów zbycia lokalu przy ul.
Wojskiego 20 w drodze rokowań.

W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego PCPR
w Otwocku.

CCLXXV/186
/02

25.06.2002

CCLXXVI/186
/02

25.06.2002

CCLXXVII
/187/02

02.07.2002

CCLXXVIII
/187/02

02.07.2002

CCLXXIX/188
/02

09.07.2002

CCLXXX/189
/02

16.07.2002

CCLXXXI/189
/02

16.07.2002

CCLXXXII/
192/02

30.07.2002

CCLXXXIII
/192/02

30.07.2002

CCLXXXIV
/193/02

06.08.2002

CCLXXXV
/194/02

13.08.2002

Zmiana w
uchwałach Nr
XXXII/33/99
z dnia
30.07.1999 r.
Nr
LXII/54/2000
z dnia
20.01.2000 r.
Nr
CXXXV/113
/2001 z dnia
07.02.2001 r.,
Nr
CLII/128/2001
z dnia
15.05.2001 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCXCIX/197

20

/2002 z dnia
03.09.2002 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCCXV/208
/2002 z dnia
29.10.2002 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
VII/6/2003
z dnia
30.01.2003 r.,
- Uchylenie
zmian do
Regulaminu
uchwałą Nr
CXXXVII/62
/2004 z dnia
26.05.2004 r.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2002
roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkól i placówek dodatku
motywacyjnego.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Otwocku.

W sprawie powierzenia
nauczycielom zatrudnionym w
szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki,
obowiązków doradcy
metodycznego.

W sprawie powierzenia Panu
Emilowi Zadrożnemu stanowiska
dyrektora Powiatowego
Gimnazjum nr 21 w Otwocku przy
ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego Pani Magdalenie
Drewniak pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkól

CCLXXXVI
/194/02

13.08.2002

CCLXXXVII
/194/02

13.08.2002

CCLXXXVIII
/195/02

CCLXXXIX
/195/02

22.08.2002

Zmiana
uchwałą Nr
CCCIII/202
/2002 z dnia
01.10.2002 r.

22.08.2002

- Traci moc
uchwała Nr
CXCIV/140/
2001 z dnia
07.08.2001 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
XXVI/15
/2003 z dnia
15.04.2003 r.

CCXC/195/02

02.08.2002

CCXCI/195/02

22.08.2002

CCXCII/195
/02

22.08.2002

- Zmiana
uchwałą Nr
CII/44/2003
z dnia
22.12.2003 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CLVIII/65
/2004 z dnia
23.06.2004 r.
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68.

69.

70.

71.

Specjalnych w Zagórzu.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych.
W sprawie przyznania dodatku
funkcyjnego Pani Magdalenie
Drewniak pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkól
specjalnych w Zagórzu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian
w planach finansowych w miesiącu
sierpniu 2002 roku.

CCXCIII/195
/02

22.08.2002

CCXCIV/195
/02

22.08.2002

CCXCV/196
/02

28.08.2002

CCXCVI/196
/02

28.08.2002

72.

W sprawie uchylenia uchwały dot.
powołania Komisji ds. zamówień
publicznych.

CCXCVII/196
/02

28.02.2002

73.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.

CCXCVIII
/197/02

03.09.2002

74.

75.
76.

77.

W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego PCPR
w Otwocku.

W sprawie określenia głównych
założeń do projektu budżetu
powiatu na 2003 rok.
W sprawie zatwierdzenia zamian w
planach finansowych w miesiącu
wrześniu 2002 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.

CCXCIX/197
/02

03.09.2002

CCC/199/02

19.09.2002

CCCI/200/02

24.09.2002

CCCII/200/02

24.08.2002

Uchyla się
uchwałę Nr
CCXXXIII/162
/2002 z dnia
15.01.2002 r.

Zmiana w
uchwałach Nr
XXXII/33/99
z dnia
30.07.1999 r.,
Nr
LXII/54/2000
z dnia
20.01.2000 r.,
Nr
CXXXV/113
/2001 z dnia
07.02.2001 r.,
Nr CCLXXXV
/194/2002
z dnia
13.08.2002 r.,
- Uchylenie
zmian do
Regulaminu
uchwałą Nr
CXXXVII/62
/2004 z dnia
26.05.2004 r.
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89

90.

W sprawie zmiany uchwały Nr
CCLXXXVIII/195/02 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia
22.08.2002 r.
W sprawie powierzenia
obowiązków Dyrektora ZP ZOZ w
Otwocku przy ul. Batorego 44 p.
Władysławowi Wójcikowi.
W sprawie uchylenia uchwały
Zarządu Powiatu w Otwocku Nr
LXXI/74/2000 z dnia 06.06.2000 r.
dot. ustanowienia regulaminu
przyznawania Nagrody Starosty
dla dyrektorów i szczególne
wyróżniający się nauczycieli.
W sprawie uchylenia uchwały
Zarządu Powiatu w Otwocku Nr
CLI/128/2001 z dnia 15.05.2001 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
szkół Specjalnych w
SWZPZNOZDDziM w Zagórzu
gm. Wiązowna.
W sprawie powołania Komisji do
wyłonienia kandydatów na
stanowisko: Przewodniczącego
Rady Nadzorczej i V-ce Prezesa
Zarządu Spółki z o.o. pod nazwą
„Dromost-Otwock”.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
październiku 2002 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
październiku 2002 roku.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Zespołu
Szkól Specjalnych w Zagórzu gm.
Wiazowna.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
październiku 2002 r.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCLXXXV/194/2002 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia
13.08.2002 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego

CCCIII/202/02

01.10.2002

CCCIV/203/02

03.10.2002

CCCV/204/02

09.10.2002

CCCVI/204/02

09.10.2002

CCCVII/204
/02

09.10.2002

CCCVIII/204
/02

09.10.2002

CCCIX/205/02

15.10.2002

CCCX/205/02

15.10.2002

CCCXI/206/02

22.10.2002

CCCXII/206
/02

22.10.2002

CCCXIII/208
/02

29.10.2002

CCCXIV/208
/02

29.10.2002

CCCXV/208

29.10.2002

Zmiana
uchwały Nr
CCLXXXVIII/
195/02 z dnia
22.08.2002 r.

Uchyla się
uchwałę Nr
LXXI/74
/2000 z dnia
06.06.2000 r.

Zmiana
uchwały Nr
CCLXXXV
/194/2002
z dnia

Uchylenie
zmian do
Regulaminu
uchwałą Nr
CXXXVII/62
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PCPR.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

13.08.2002 r.

W sprawie zatrudnienia Dyrektora
SP ZOZ w Otwocku przy ul.
Batorego 44 – p. Władysław
Wójcik.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2003 rok.
W sprawie przyznania
wynagrodzenia za wykonywanie
czynności w zakresie kierowania
SP ZOZ w Otwocku przy ul.
Batorego 44.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach finansowych w miesiącu
listopadzie 2002 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie rozwiązani umowy
o pracę z p. Jerzym Bojanowskim
Dyrektorem ZDP w Otwocku.

CCCXVI/208
/02

29.10.2002

CCCXVII/209
/02

05.11.2002

CCCXVIII
/210/02

14.11.2002

CCCXIX/210
/02

14.11.2002

CCCXX/210
/02

14.11.2002

CCCXXI/211
/02

18.11.2002

CCCXXII/212
/02

26.11.2002

CCCXXIII
/212/02

26.11.2002

CCCXXIV/213
/02

03.12.2002

CCCXXV/213
/02

03.12.2002

/2004 z dnia
26.05.2004 r.

II KADENCJA 2002-2006
100.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.

101.

W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu, którzy składają
oświadczenia woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu.

II/2/02

27.12.2002

102.

W sprawie upoważnienia
członków Zarządu Powiatu
Otwockiego do podejmowania
czynności prawnych, polegających

III/2/02

27.12.2002

I/1/02

13.12.2002

Traci moc
uchwałą Nr
CCXCIV/121
/05 z dnia
28.09.2005 r.
Traci moc
uchwałą Nr
CCXCIV/121
/05 z dnia
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103.

104.

na zaciąganiu pożyczek
i kredytów.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2002
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
235/XXI/2002 z dnia 07.03.2002 r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w
planach budżetowych w miesiącu
grudniu 2002 r.

28.09.2005 r.

IV/2/02

27.12.2002

V/2/02

27.12.2002

2003 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Uchwała w sprawie

W sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej.

W sprawie zmiany uchwały nr
CCLXXXV/194/2002 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia
13.08.2002 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego
PCPR
W sprawie zmiany uchwały Nr
CII/93/2000 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 09.10.2000 r.
przyjmującej regulamin
organizacyjny Oświaty
Powiatowej.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli w jednostkach
organizacyjnych powiatu.
W sprawie przeprowadzania
konkursu na stanowisko dyrektora
ZP ZOZ w Otwocku.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek dodatku
motywacyjnego.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie powołania komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Mazowiecki
Centrum Neuropsychiatrii.
W sprawie wstrzymania
dyrektorom szkół i placówek
oświatowych dodatku
motywacyjnego.
W sprawie przyjęcia „Regulaminu
dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych, dla

Numer
uchwały

VI/3/03

Data

Zmiana
(Nr, data)

Traci moc
uchwałą Nr
XXIII/16/07
z dnia
22.03.2007 r.

14.01.2003

30.01.2003

Zmiana uchwały
Nr
CCLXXXV/194
/2002 z dnia
13.08.2002

VIII/7/03

06.02.2003

Zmiana uchwały
Nr CII/93/2000
z dnia
09.10.2000 r.

IX/7/03

06.02.2003

X/8/03

13.02.2003

XI/9/03

24.02.2003

XII/9/03

24.02.2003

XIII/10/03

28.02.2003

XIV/11/03

14.03.2003

VII/6/03

XV/11/03

14.03.2003

Uchylenie
(Nr, data)

Traci moc
uchwałą Nr
LXI/24/2003
z dnia
17.07.2003 r.

- Traci moc
uchwała Nr
CCLXVII/18
4/02 z dnia
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których organem prowadzącym
jest powiat otwocki”.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W sprawie upoważnienia dyrektora
ZDP w Otwocku do załatwiania
spraw w zakresie określonym w
przepisach ustawy w drogach
publicznych oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy, a w
szczególności do wydawania
decyzji administracyjnych.
W sprawie wstrzymania
wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
palcówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Domu Dziecka
Nr 14 w Otwocku ul. Myśliwska 2.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Zespołu
szkól specjalnych w Zagórzu, gm.
Wiązowna.
W sprawie przyznania dodatku
funkcyjnego Pani Magdalenie
Drewniak pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Zagórzu.

W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2003 rok.

W sprawie przyjęcia sprawozdania
w wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za rok 2002.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie powołania składu
Komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora ZP ZOZ
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.

11.06.2002 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CDXIII/165
/06 z dnia
29.09.2006 r.

XVI/12/03

20.03.2003

XVII/13/03

27.03.2003

XVIII/13/03

27.03.2003

XIX/13/03

27.03.2003

XX/13/03

Traci moc
uchwałą Nr
XCIV/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

Zmiana uchwały
Nr
CLXXI/134/01
z dnia
26.06.2001 r.

Traci moc
uchwałą Nr
XXVII/15/2003
z dnia
15.04.2003 r.

27.03.2003

XXI/13/03

27.03.2003

XXII/03

27.03.2003

XXIII/13/03

27.03.2003

XXIV/14/03

03.04.2003

XXV/15/03

15.04.2003

- Zmiana
uchwałą Nr
XXXI/18/2003
z dnia
16.05.2003 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
XXXVIII/20
/2003 z dnia
06.06.2003 r.

26

21.

22.

23.

24.

25.

26.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dodatku
funkcyjnego Pani Magdalenie
Drewniak pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Zagórzu.
W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie
Powiatowej Poradni
psychologiczno-pedagogicznej na
działalność statutową
dotychczasowego budynku
dydaktycznego, znajdującego się
na działce nr 55/2 o powierzchni 2
ha 2334 m2 z obrębu 3, położonej
w Otwocku przy ul. Majowej
17/19, będącej w trwałym
zarządzie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku, ul. Literacka 8.
W sprawie powołania komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Otwocku, ul.
Majowa 17/19.
Zmieniająca uchwałę Zarządu
Powiatu Nr XXI/13/2003 z dnia
27.03.2003 r. w sprawie przyjęcia
układu wykonawczego budżetu
powiatu na 2003 rok.

27.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.

28.

W sprawie zmian w składzie
Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-

XXVI/15/03

15.04.2003

XXVII/15/03

15.04.2003

XXVIII/17/03

28.04.2003

XXIX/18/03

XXX/18/03

XXXI/18/03

XXXII/19/03

XXXIII/19/03

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXXIX/
195/2002
z dnia
22.08.2002 r.
Traci moc
uchwała Nr
XX/14/03
z dnia
27.03.2003 r.

16.05.2003

Zmiana w § 1
uchwałą Nr
XXXIII/19/2003
z dnia
23.05.2003 r.

16.05.2003

Zmiana w § 1
uchwałą Nr
XXXIV/19/2003
z dnia
23.05.2003 r.

16.05.2003

Zmiana uchwały
Nr XXI/13/2003
z dnia
27.03.2003 r.
Traci moc pkt
2-4 zał. Nr 1 do
uchwały Nr
CXCVIII/142
/2001 z dnia
21.08.2001 r.
oraz uchyla się
§ 2 uchwały Nr
CCXXXVIII
/166/2002
z dnia
12.02.2002 r.

23.05.2003

23.05.2003

Zmiana w § 1
uchwały Nr
XXIX/18/2003
z dnia
16.05.2003 r.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszacych
w Otwocku, ul. Literacka 8.
W sprawie zmian w składzie
Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Otwocku, ul.
Majowa 17/19.
W sprawie przyjęcia obsługi
finansowo-księgowej szkół i
placówek przez Oświatę
Powiatową.
W sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora MOW nr 5 w
Józefowie ul. Ks. Malinowskiego 7
– Pana Krzysztofa
Skulimowskiego.
W sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego celem
sfinansowania wydatków
bieżących powiatu w 2003 r.
Zmieniająca uchwałę Zarządu
Powiatu Nr XXI/13/2003 z dnia
27.03.2003 r. w sprawie przyjęcia
układu wykonawczego budżetu
powiatu na 2003 rok.
W sprawie przyjęcia rezygnacji
lek.. med. Ludwika Antczaka
z funkcji Dyrektora ZP ZOZ
w Otwocku przy ul. Batorego 44.
W sprawie powołania lek. med. W.
Wójcika na stanowisko dyrektora
ZP ZOZ w Otwocku przy ul.
Batorego 44.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora MOW Nr 5
w Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za działki Nr 21,
24/2 i 23 z obr. 89 położonej w
Józefowie przy ul. Klimatycznej 3.
W sprawie powołania komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

XXXIV/19/03

23.05.2003

XXXV/20/03

06.06.2003

XXXVI/20/03

06.06.2003

XXXVII/20/03

06.06.2003

XXXVIII/20
/03

06.06.2003

XXXIX/20/03

06.06.2003

XL/21/03

13.06.2003

XLI/21/03

13.06.2003

XLII/22/03

26.06.2003

XLIII/22/03

26.06.2003

XLIV/22/03

26.06.2003

XLV/22/03

26.06.2003

XLVI/22/03

26.06.2003

Zmiana w § 1
uchwały Nr
XXX/18/2003
z dnia
16.05.2003 r.
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla Pani Izabeli
Półkowskiej p.o. dyrektora MOW
Nr 5 Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.

W sprawie powołania składu
Komisji Przetargowej.

XLVII/22/03

26.06.2003

XLVIII/22/03

26.06.2003

XLIX/22/03

26.06.2003

L/22/03

26.06.2003

LI/22/03

26.06.2003

LII/22/03

26.06.2003

LIII/22/03

26.06.2003

LIV/22/03

26.06.2003

LV/22/03

26.06.2003

LVI/23/06

04.07.2003

LVII/23/03

04.07.2003

LVIII/23/03

04.07.2003

LIX/23/03

04.07.2003

- Traci moc
uchwała Nr
CCXVII
/157/2001
z dnia
04.12.2001 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCXLI/153
/06 z dnia
08.06.2006 r.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Oświaty
Powiatowej, struktury
organizacyjnej, wykazu szkół
i placówek obsługiwanych przez
Oświatę Powiatową.

W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za działki nr: 21,
24/2 i 23 w obr. 89, położone w
Józefowie przy ul. Klimatycznej 3,
stanowiące własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powierzenia Panu
Pawłowi Uścinowiczowi
stanowiska dyrektora Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie powierzenia Pani Elizie
Trzcińskiem-Przybysz stanowiska
dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Otwocku przy ul. Majowej 17/19.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za działki nr 53 i 54
z obr. 3 położone w OtwockuŚwidrze przy ul. Majowej,
stanowiące własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych przy

LX/23/03

04.07.2003

LXI/24/03

17.07.2003

LXII/24/03

17.07.2003

LXIII/25/03

25.07.2003

LXIV/25/03

25.07.2003

LXV/25/03

25.07.2003

LXVI/25/03

25.07.2003

LXVII/26/03

01.08.2003

LXVIII/27/03

19.08.2003

LXIX/27/03

19.08.2003

Traci moc
uchwała Nr
CII/93/2000
z dnia
09.10.2000 r.,
Nr
CCXXXI/162
/02 z dnia
15.01.2002 r.,
Nr VIII/7/03
z dnia
06.02.2003 r.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

MCNiRDziM w Zagórzu koło
Warszawy.
W sprawie odwołania ze
stanowiska p.o. dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 5 w
Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie powołania dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka Szkolnowychowawczego Nr 5 w Józefowie
przy ul. Malinowskiego 7.
W sprawie wstrzymania
dyrektorom szkół i placówek
oświatach dodatku
motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie wstrzymania
wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2003
roku.
W sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż
nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Klimatycznej 3,
stanowiącej własność Powiatu
otwockiego.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za działki nr: 53 i 54
w obr. 03, położone w Otwocku
przy ul. Majowej, stanowiące
własność Powiatu Otwockiego.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za zabudowana
nieruchomość położoną w
Otwocku przy ul. Bernardyńskiej
7/9, oznaczoną jako działki nr:
15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10,
15/11, 15/12, 15/15 o łącznej pow.
3 ha1912 m2 w obr. 164,
stanowiące własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu budżetu
powiatu na 2004 rok.
W sprawie powierzenia Panu

LXX/28/03

27.08.2003

LXXI/28/03

27.08.2003

LXXII/28/03

27.08.2003

LXXIII/28/03

27.08.2003

LXXIV/28/03

27.08.2003

LXXV/28/03

27.08.2003

LXXVI/28/03

27.08.2003

LXXVII/29/03

05.09.2003

LXXVIII/29
/03

05.09.2003

LXXIX/30/03

12.09.2003

LXXX/32/03

30.09.2003

LXXXI/32/03

30.09.2003
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Zbigniewowi bugajowi stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w MCNiRDziM
w Zagórzu k/Warszawy.
W sprawie przyznania dodatku
funkcyjnego dla Pana Zbigniewa
Bugaja dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Zagórzu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za zabudowana
nieruchomość położona w
Otwocku przy ul. Bernardyńskiej
7/9, oznaczoną jako działki nr:
15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10,
15/11, 15/12, 15/15 o łącznej pow.
3 ha1912 m2 w obr. 164,
stanowiące własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie upoważnienia zastępcy
dyrektora PCPR w Otwocku do
realizacji „Programu Powiatowej
Sieci Oparcia Społecznego.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.

LXXXII/32/03

30.09.2003

LXXXIII/32
/03

10.10.2003

LXXXIV/33/03

10.10.2003

LXXXV/35/03

21.10.2003

LXXXVI/36/03

30.10.2003

LXXXVII/36
/03

30.10.2003

LXXXVIII/36
/03

30.10.2003

LXXXIX/37/03

07.11.2003

XC/37/03

07.11.2003

XCI/37/03

07.11.2003

XCII/40/03

28.11.2003
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88.
89.

90.

91.

92.

93.
94.
95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

W sprawie odwołania Pani Doroty
Janzer-Dąbrowskiej ze stanowiska
Dyrektora PCPR.
W sprawie powołania Pani
Małgorzaty Woźnickiej na
stanowisko Dyrektora PCPR.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2004 rok.
W sprawie upoważnienia dwóch
członków Zarządu do złożenia
oświadczeń dotyczących
Mazowieckiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Warszawie.
W sprawie przyjęcia projektu
programu Ochrony Środowiska
Powiatu Otwockiego.
W sprawie przyjęcia projektu
Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXC/195/2002 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 22 sierpnia
2002 r.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanków Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego „Jędruś” w
Józefowie ul. Główna 10.
W sprawie wstrzymania
wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.
W sprawi ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie

XCIII/41/03

10.12.2003

XCIV/41/03

10.12.2003

XCV/41/03

10.12.2003

XCVI/42/03

12.12.2003

XCVII/43/03

19.12.2003

XCVIII/43/03

19.12.2003

XCIX/43/03

19.12.2003

C/44/03

22.12.2003

CI/44/03

22.12.2003

CII/44/03

22.12.2003

CIII/44/03

22.12.2003

CIV/44/03

22.12.2003

CV/44/03

22.12.2003

CVI/44/03

22.12.2003

CVII/45/03

30.12.2003

Zmiana
uchwały Nr
CCXC/195/02
z dnia
22.08.2002 r.
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Powiatu Otwockiego na rok 2003
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 20/V/2003
z dnia 11.03.2003 r.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uchwała w sprawie
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli w jednostkach
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Tomasza Gąski
wychowanka Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niesłyszących i
Słabosłyszących w Otwocku przy
ul. Literackiej 8.

W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku
przy ul. Myśliwskiej 2.

2004 rok
Numer
Data
uchwały
CVIII/46/04

08.01.2004

CIX/46/04

08.01.2004

CX/46/04

08.01.2004

CXI/46/04

08.01.2004

CXII/47/04

14.01.2004

CXIII/51/04

06.02.2004

CXIV/53/04

04.03.2004

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

- Uchyla się
zał. Nr 2 do
uchwały Nr
CLXXI/134
/2001 z dnia
26.06.2001 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXVIII/
161/06

z dnia
23.08.2006 r.

8.

9.

10.

W sprawie umorzenia należności
za pobyt byłego wychowanka
Domu Dziecka Nr 14 przy ul.
Myśliwskiej 2 w Otwocku.
W sprawie przyznania dotacji dla
Koła Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym przy ul. Moniuszki
41 w Otwocku na prowadzenie
DPS-u przeznaczonego dla osób
dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu

CXV/53/04

04.03.2004

CXVI/53/04

04.03.2004

CXVII/53/04

04.03.2004
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie.
W sprawie przyznania dotacji
Zarządowi Mazowieckiego
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci przy ul. Kredytowej 1A
w Warszawie na organizację
i prowadzenie 5 Środowiskowych
Ognisk Wychowawczych na
terenie Powiatu Otwockiego.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Leny
Lewandowskiej wychowanki
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Pawła
Rogowskiego byłego wychowanka
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie zawarcia umowy z
Caritas Diecezji WarszawskoPraskiej z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kawęczyńskiej 49 na
realizację zadań w zakresie
pomocy społecznej, polegających
na prowadzeniu CIK w Otwocku.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 13 przy ul.
Komunardów 10 w Otwocku.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 14 przy ul.
Myśliwskiej 2 w Otwocku.
W sprawie powołania Lokalnej
Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia II etapu
Konkursu Europejskiego
towarzyszącego rowerowemu
Rajdowi Wisły 2004.
W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2004 rok oraz harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
powiatu w 204 roku.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
w wykonania budżetu za 2003 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

CXVIII/53/04

04.03.2004

CXIX/54/04

10.03.2004

CXX/54/04

10.03.2004

CXXI/54/04

10.04.2004

CXXII/55/04

18.03.2004

CXXIII/55/04

18.03.2004

CXXIV/55/04

18.03.2004

CXXV/55/04

18.03.2004

CXXVI/56/04

30.03.2004

CXXVII/56/04

30.03.2004

CXXVIII/56
/04

30.03.2004
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za zabudowaną
nieruchomość stanowiącą działkę
Nr 61/2 w obr. 101, położoną
w Otwocku przy ul. Bagatela 35,
stanowiącą własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora ZS Nr 1
w Otwocku przy ul. Słowackiego
4/10.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologicznopedagogicznej w Otwocku przy ul.
Majowej 17/19.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Ogniska Wychowawczego
„Świder” im. K. Lisieckiego
„Dziadka” w Otwocku przy ul.
Mickiewicza 43/47.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
ZS Ogólnokształcących
w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym im. prof. A.
Grucy w Otwocku Pani Grażynie
Gągale.
W sprawie wstrzymania
wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.

28.

W sprawie powierzenia pani
Barbarze Andrzejewskiej
obowiązków doradcy
metodycznego.

29.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

CXXIX/57/04

09.04.2004

CXXX/57/04

09.04.2004

CXXXI/57/04

09.04.2004

CXXXII/58/04

21.04.2004

CXXXIII/60
/04

11.05.2004

CXXXIV/60
/04

11.05.2004

CXXXV/60/04

11.05.2004

CXXXVI/61
/04

14.05.2004

Uchyla się
uchwałę Nr
CCXXXVI/166
/2002 z dnia
12.02.2002 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCXLII/145/09
z dnia
27.10.2009 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCLXXXIX/
119/05 z dnia
09.09.2005 r.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
PCPR w Otwocku.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za działkę Nr 18/6
o pow. 215m2.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie (A.M. i E.
Banaszek).
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie (K. Królik, M.
Ignasiak).
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego

CXXXVII/62
/04

26.05.2004

CXXXVIII/62
/04

26.05.2004

CXXXIX/61
/04

14.05.2004

CXL/63/04

04.06.2004

CXLI/63/04

04.06.2004

CXLII/63/04

04.06.2004

CXLIII/63/04

04.06.2004

Uchyla się
Regulamin
w uchwale Nr
XXXII/33/99
z dnia
30.07.1999 r.
oraz zmiany
w Regulaminie
w uchwałach:
LXII/54/2000
z dnia
20.01.2000 r.,
Nr
CXXXV/113
/2001 z dnia
07.02.2001 r.,
Nr
CLII/128/2001
z dnia
15.05.2001 r.,
Nr CCLXXXV
/194/2002
z dnia
13.08.2002 r.,
Nr
CCXCIX/197
/2002 z dnia
03.09.2002 r.,
Nr
CCCXV/208
/2002 z dnia
29.10.2002 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCCXXXIII
/149/06 z dnia
19.04.2006 r.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

22 w Józefowie (A. Paprocka).
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie (A. Olszewska).
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie (M.A.P.
Etmańscy).
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie (Ł. K.P.
Sopińscy).
W sprawie zatrudnienia Pani
Małgorzaty Felak na stanowisko
Dyrektora DPS „Wrzos” w
Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.
W sprawie zatrudnienia Pani Ireny
Krucz na stanowisko Dyrektora
DPS w Karczewie przy ul.
Anielin 1.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-wychowawczego
„Jędruś” w Józefowie przy ul.
Głównej 10.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powierzenia Panu
Robertowi Pielakowi stanowiska
dyrektora ZS Nr 1 w Otwocku przy
ul. Słowackiego 4/10.
W sprawie powierzenia Pani
Katarzynie Nosowskiej stanowiska
dyrektora Powiatowej Poradni

CXLIV/63/04

04.06.2004

CXLV/63/04

04.06.2004

CXLVI/63/04

04.06.2004

CXLVII/63/04

04.06.2004

CXLVIII/63
/04

04.06.2004

CXLIX/65 /04

23.06.2004

CL/65/04

23.06.2004

CLI/65/04

23.06.2004

CLII/65/04

23.06.2004

CLIII/65/04

23.06.2004

CLIV/65/04

23.06.2004

CLV/65/04

23.06.2004

CLVI/65/04

23.06.2004

CLVII/65/04

23.06.2004
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Psychologiczno-Pedagogicznej w
Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58

59.

60.

61.

62.

W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXC/195/02 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 22.08.2002 r.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie ustalenia czasu trwania
trwałego zarządu na rzecz
powiatowych jednostek
organizacyjnych na nieruchomości
stanowiące własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powołania Pan
Franciszka Walczyńskiego na
stanowisko dyrektora ZP ZOZ
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za działki Nr 5/1, 5/2,
5/3 o pow. 1766 m2 w obr. 46
położone w Otwocku przy ul.
Karczewskiej 4/6 stanowiącą
własność Powiatu Otwockiego
uregulowane w KW 43010.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2004
roku.

CLVIII/65/04

23.06.2004

CLIX/65/04

23.06.2004

CLX/66/04

30.06.2004

CLXI/66/04

30.06.2004

CLXII/67/04

16.07.2004

CLXIII/67/04

16.07.2004

CLXIV/68/04

21.07.2004

CLXV/68/04

21.07.2004

CLXVI/68/04

21.07.2004

CLXVII/71/04

20.08.2004

CLXVIII/71
/04

20.08.2004

CLXIX/71/04

20.08.2004

Zmiana
uchwały Nr
CCXC/195/02
z dnia
22.08.2002 r.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za
2003 r. dla ZP ZOZ w Otwocku
przy ul. Batorego 44.
W sprawie wstrzymania
wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za działkę Nr 53/4 o
pow. 2640 m2 w obr. 156 położona
w Otwocku przy ul. Wojskiego,
stanowiącą własność Powiatu
Otwockiego uregulowana w KW
8283.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Leny
Lewandowskiej byłej wychowanki
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszanych i Słabosłyszacych
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Radosława
Księżnika wychowanka
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszanych i Słabosłyszacych
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie zaopiniowania
projektów „Programów Ochrony
Środowiska dla Gmin Celestynów,
Karczew, Kołbiel, Osieck,
Wiązowna”.
W sprawie zaopiniowania
projektów „Planów Gospodarki
Odpadami dla Gmin Celestynów,
Karczew, Kołbiel, Osieck,
Wiązowna na lata 2004-2011”.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej II przetargu za
działki Nr: 5/1, 5/2, 5/3, o pow.
1766 m2 w obr. 46 położone w
Otwocku przy Karczewski 4/6
stanowiące własność Powiatu
Otwockiego uregulowane w KW
43010.
W sprawie ustalenia ceny

CLXX/71/04

20.08.2004

CLXXI/73/04

31.08.2004

CLXXII/74 /04

07.09.2004

CLXXIII/75
/04

21.09.2004

CLXXIV/75/04

21.09.2004

CLXXXV/75
/04

21.09.2004

CLXXVI/75/04

21.09.2004

CLXXVII/75
/04

21.09.2004

CLXXVIII/75/
04

21.09.2004

CLXXIX/75/04

21.09.2004

CLXXX/76/04

29.09.2004
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74.

75.

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

wywoławczej za zabudowaną
nieruchomość położoną w
Józefowie przy ul. Klimatycznej 3.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu budżetu
powiatu na 2005 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu
Samopomocy Środowiskowej.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2005 rok.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za zabudowane działki
Nr: 9/1, 9/2, 9/3, o łącznej pow.
19113 m2 w obr. 142 położone
w Otwocku przy ul.
Poniatowskiego 27/29 stanowiące
własność Powiatu Otwocku,
uregulowane w KW 39040.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Sobienie Jeziory”.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Celestynów na lata 20042011”.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży w drugim przetargu za
działkę Nr 53/4 o po. 2640 m2
w obr. 156 położoną w Otwocku
przy ul. wojskiego stanowiącą
własność Powiatu Otwockiego
uregulowana w KW 8283.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwała Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie zatrudnienia Pani
Jolanty Sęk-Ostaszewskiej na
stanowisku dyrektora
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 5a.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanek MOW Nr 5 w
Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.

CLXXXI/76/04

29.09.2004

CLXXXII/76
/04

29.09.2004

CLXXXII/77
/04

19.10.2004

CLXXXV/80
/04

15.11.2004

CLXXXVI/81
/04

18.11.2004

CLXXXVII/81
/04

18.11.2004

CLXXXVIII
/81/04

18.11.2004

CLXXXIX/81
/04

18.11.2004

CXC/82/04

23.11.2004

CXCI/82/04

23.11.2004

CXCII/79/04

04.11.2004

CXCIII/83/04

07.12.2004
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

W sprawie wskazania szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki w których nauczycielom
i innym pracownikom będącym
emerytami lub rencistami
zlikwidowanych szkół i placówek
nalicza się odpis na zfśs.
W sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

W sprawie uchwalenia regulaminu
organizacyjnego PUP.

W sprawie uchwalenia regulaminu
organizacyjnego Oświaty
Powiatowej.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

CXCIV/83/04

07.12.2004

CXCV/83/04

07.12.2004

CXCVI/83/04

07.12.2004

CXCVII/83/04

07.12.2004

CXCVIII/84
/04

14.12.2004

CXCIX/84/04

14.12.2004

CC/85/04

21.12.2004

93.

W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.

CCI/85/04

21.12.2004

94.

W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej w Karczewie
przy ul. Anielin 1.

CCII/85/04

21.12.2004

Zmiana
uchwałą Nr
LVI/34/07
z dnia
21.08.2007 r.

Traci moc
uchwała Nr
CLXIII/130
/2001 z dnia
30.05.2001 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCLXXXV
/179/10 z dnia
19.05.2010 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCCXVIII
/134/06 z dnia
06.01.2006 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXI
/138/13 z dnia
11.06.2013 r.

- Traci moc
uchwała Nr
LXXXVII/84
/2000 z dnia
16.08.2000 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXVII
/161/06 z dnia
23.08.2006 r.
- Traci moc
uchwała Nr
CIV/94/2000
z dnia
17.10.2000 r.,
- Traci moc
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95.

96.

97.

98.

99.

100

101

102

103

104

W sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej w Otwocku
przy ul. Konopnickiej 17.

W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej za nieruchomość
zabudowaną położoną w Józefowie
przy ul. Klimatycznej 3.
W sprawie ustalenia ceny w
rokowaniach za działki Nr 5/1, 5/2,
5/3, o pow. 1769m2 w obr. 46
położone w Otwocku przy ul.
Karczewskiej 4/6, stanowiące
własność Powiatu Otwockiego
uregulowane w KW 43010.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Planu Gospodarki Odpadami dla
Miasta Otwocka na lata 20042011”.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Otwock na lata 20042010”.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanków Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Otwocku przy
ul. Majowej 17/19.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Tomasza Gąski
byłego wychowanka Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Anny Pietruszczak
wychowanki Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niesłyszących i
Słabosłyszących w Otwocku przy
ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 14 przy ul.
Myśliwskiej 2 w Otwocku.

CCIII/85/04

21.12.2004

CCIV/85/04

21.12.2004

CCV/85/04

21.12.2004

CCVI/85/04

21.12.2004

CCVII/85/04

21.12.2004

CCVIII/86/04

29.12.2004

CCIX/86/04

29.12.2004

CCX/86/04

29.12.2004

CCXI/86/04

29.12.2004

CCXII/86/04

29.12.2004

uchwałą Nr
CCCLXXXV
/161/06 z dnia
23.08.2006 r.
- Traci moc
uchwała Nr
LXXXVIII/84
/2000 z dnia
16.08.2000 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXVI
/161/06 z dnia
23.08.2006 r.
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105

106

107

108

109

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
dziecka Nr 13 przy ul.
Komunardów 10 w Otwocku.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego
22 w Józefowie.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wstrzymania
wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2004
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała w sprawie
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w rokowaniach za
działkę Nr 53/4 o pow. 2640 m2 w
obr. 156 położona w Otwocku przy
ul. Wojskiego, stanowiącą
własność Powiatu Otwockiego,
uregulowana w KW 8283.
W sprawie ustalenia wysokości
zaliczki za sprzedaż w drodze
rokowań nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powierzenia
prowadzenia rokowań Komisji
Przetargowej.
W sprawie zatwierdzonego
rocznego planu kontroli w
jednostkach organizacyjnych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie upoważnienia Pana
Starosty Mirosława Pszonki i Pana
Wicestarosty Janusza Krupy do
podpisania umowy o
dofinansowanie projektu
Z/2.14/II/2.2/595/04
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” w ramach priorytetu
2 – wzmocnienie rozwoju zasobów
ludzkich w regionach (z

CCXIII/86/04

29.12.2004

CCXIV/86/04

29.12.2004

CCXV/86/04

29.12.2004

CCXVI/86/04

29.12.2004

CCXVII/86/04

29.12.2004

2005 rok
Numer
Data
uchwały

CCXVII/89/05

20.01.2005

CCXVIII/89
/05

20.01.2005

CCXIX/89/05

20.01.2005

CCXX/89/05

20.01.2005

CCXXI/90/05

27.01.2005

Uchylona
uchwałą Nr
CCXLI/105
/05 z dnia
03.06.2005 r.

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

- Traci moc
uchwałą Nr
CCCXLI/153
/06 z dnia
08.06.2006 r.

44

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wyłączeniem działania 2.5 –
promocja przedsiębiorczości).
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie - Dariusza
Drewniaka wychowanka
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie - Agaty
Tomaszewskiej wychowanki
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w II przetargu za
zabudowane działki nr : 9/1, 9/2,
9/3 o łącznej pow. 19113 m2 w
obr. 142 położone w Otwocku przy
ul. Poniatowskiego 27/29,
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, uregulowane w KW
39040.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w rokowaniach za
działki Nr 5/1, 5/2, 5/3 o pow.
1769 m2 w obr. 46 położone w
Otwocku przy ul. Karczewskiej
4/6, stanowiące własność Powiatu
Otwockiego, uregulowane w KW
43010.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Planu Gospodarki Odpadami dla
Miasta Józefowa”.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Józefowa”.
W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2005 rok oraz harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
powiatu w 2005 roku.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2004 rok.
W sprawie upoważnienia Pana
Mirosława Pszonki i Pana
Tomasza Grzanki
W sprawie ustalenia najniższej
ceny w rokowaniach z nabywcą za
zabudowana nieruchomość
położona w Józefowie przy ul.
Klimatycznej 3. oznaczona jako
działki ewid. Nr 21, 23, 24/2 o
łącznej pow. 1 ha 2124 m2 w obr.
89, stanowiące własność Powiatu
Otwockiego, uregulowane w KW
52727.

CCXXII/91/05

11.02.2005

CCXXIII/91/
05

11.02.2005

CCXXIV/91/
05

11.02.2005

CCXXV/95/05

11.03.2005

CCXXVI/97
/05

16.03.2005

CCXXVII/97
/05

16.03.2005

CCXXVIII/98/
05

30.03.2005

CCXXIX/98
/05

30.03.2005

CCXXX/98/05

30.03.2005

CCXXXI/99
/05

15.04.2005
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16.

17.

18.

19.

19.

20.

21.

22.

23.

W sprawie zatwierdzenia
projektów współfinansowanych z
EFS w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Priorytet 1 Aktywna polityka
rynku pracy oraz integracji
zawodowej i społecznej, Działanie
1.2 Perspektywy dla młodzieży,
schemat a) wspieranie młodzieży
na rynku pracy, Działanie 1.3
Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, schemat
a) wspieranie osób bezrobotnych,
w tym długotrwale bezrobotnych.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w kolejnych
rokowaniach za nieruchomość
położoną w Otwocku przy ul.
Karczewskiej 4/6
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora MOW w
Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego
7.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
Zmieniającą uchwałę Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 20
stycznia 2005 r. Nr CCXVII/89/05
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkól i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zaopiniowania dwóch
projektów uchwał Rady Miasta
Stołecznego Warszawy w sprawie:
- zaliczenia drogi biegnącej od
skrzyżowania ul. Wincentego z ul.
Kondratowicza do ul. Malborskiej
o nazwie inwestycyjnej – Nowo
Wincentego do kategorii dróg
powiatowych,
- pozbawienia ul. Malborskiej na
odcinku od ul. Kondratowicza do
ul. Głębokiej kategorii drogi
powiatowej i jednoczesnego
zaliczenia tego odcinka drogi do
kategorii dróg gminnych.
W sprawie ustalenia najniższej

CCXXXII/100/
05

26.04.2005

CCXXXIII/
101//05

05.05.2005

CCXXXIV/101
/05

05.05.205

CCXXXV/101/
05

05.05.2005

CCXXXVI/102
/05

13.05.2005

CCXXXVII/
103//05

24.05.2005

CCXXXVIII
/104/05

31.05.2005

CCXXXIX/105
/05

03.06.2005

CCXL/105/05

03.06.2005
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ceny w rokowaniach z nabywcą za
zabudowaną nieruchomość
położona w Józefowie przy ul.
Klimatycznej 3, oznaczoną jako
działki ewid. Nr 21, 23, 24/2 o
łącznej pow. 1 ha 2124 m2 w obr.
89, stanowiące własność Powiatu
Otwockiego, uregulowane w KW
52727.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie przedłużenia
powierzenia Pani Elżbiecie Rybce
obowiązków doradcy
metodycznego.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w rokowaniach na
zbycie zabudowanej
nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Poniatowskiego
27/29.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za działkę Nr 42/4 o
pow. 458 m2 w obr. 46, położona
w Otwocku przy ul. Armii
Krajowej, stanowiącą własność
Powiatu Otwockiego, uregulowana
w KW 43 753.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za działkę Nr 13/3 o
pow. 1606 m2 w obr. 01, położona
w Otwocku przy ul. Mickiewicza
róg Kołłątaja, stanowiącą własność
Powiatu Otwockiego, uregulowana
w KW 43274.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży za działkę Nr 13/1 o
pow. 3269 m2 w obr. 01, położona
w Otwocku przy ul. Mickiewicza
róg Kołłątaja, stanowiącą własność
Powiatu Otwockiego, uregulowana
w KW 43274.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego „Jędruś” w
Józefowie ul. Główna 10 Panu
Cezaremu Łukaszewskiemu.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na

CCXLI/105/05

03.06.2005

CCXLII/106
/05

14.06.2005

CCXLIII/106/
05

14.06.2005

CCXLIV/106
/05

14.06.2005

CCXLV/107
/05

22.06.2005

CCXLVI/107
/05

22.06.2005

CCXLVII/107
/05

22.06.2005

CCXLVIII/107
/05

22.06.2005

CCXLIX/107
/05

22.06.2005

Uchyla się
uchwałę Nr
CCXVI/86/04
z dnia
29.12.2004 r.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołana Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na

CCL/107/05

22.06.2005

CCLI/107/05

22.06.2005

CCLII/107/05

22.06.2005

CCLIII/107/05

22.06.2005

CCLIV/107/05

22.06.2005

CCLV/107/05

22.06.2005

CCLVI/107/05

22.06.2005

CCLVII/107
/05

22.06.2005

CCLVIII/107
/05

22.06.2005

CCLIX/107/05

22.06.2005

CCLX/107/05

22.06.2005

CCLXI/107/05

22.06.2005

CCLXII/107
/05

22.06.2005

CCLXIII/107
/05

22.06.2005

CCLXIV/107
/05

22.06.2005
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zaopiniowania
propozycji Prezydenta Miasta Stoł.
Warszawy dot. zaliczenia do
kategorii dróg powiatowych (ul.
Płaskowicka i ul. Sobieskiego).
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
palcówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla Pani Iwony
Pawełczak ubiegającej się o awans
na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla Pani
Agnieszki Zabłockiej ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w kolejnych
rokowaniach na zbycie
zabudowanej nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.
poniatowskiego 27/29.
W sprawie zaopiniowania
pozbawienia ul. Bukowieckiej na
odc. Radzymińska – Klukowska i
ul. Klukowskiej na odc.
Bukowiecka – Swojska kategorii
drogi powiatowej z jednoczesnym
zaliczeniem ich do kategorii dróg
gminnych oraz pozbawienie ul.
Szosowej (w Dzielnicy Wesoła)
kategorii drogi gminnej z
jednoczesnym zaliczeniem jej do
kategorii dróg powiatowych.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie opinii do projektu
programu restrukturyzacyjnego ZP
ZOZ w Otwocku.

CCLXV/107
/05

22.06.2005

CCLXVI/108
/05

30.06.2005

CCLXVII/108
/05

30.06.2005

CCLXVIII/110
/05

12.05.2005

CCLXIX/110
/05

12.07.2005

CCLXX/111
/05

15.07.2005

CCLXXI/112
/05

21.07.2005

CCLXXII/112
/05

21.07.2005

CCLXXIII/112
/05

21.07.2005

CCLXXIV/114
/05

04.08.2005
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

W sprawie uchwalenia zmian w
Regulaminie Organizacyjnym PUP
w Otwocku.
W sprawie zatrudnienia Pani
Kazimiery Wysockiej na
stanowisku Dyrektora Domu
Dziecka Nr 8 w Józefowie przy ul.
Piłsudskiego 22.
W sprawie powołania przy PCPR
w Otwocku przy ul. Karczewskiej
37 Komisji stypendialnej ds.
weryfikacji i opiniowania
wniosków dot. przyznawania
stypendiów dla studentów
pochodzących z tereny powiatu
otwockiego w ramach programu
„wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez Programy
stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego z EFS.
W sprawie umorzenia pożyczki
udzielonej dla ZP ZOZ w Otwocku
przy ul. Batorego 44.
W sprawie odroczenia spłaty
pożyczki udzielonej dla ZP ZOZ
CCLXXIX/115/05w Otwocku pryz
ul. Batorego 44.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie zatrudnienia Pani
Wiesławy Zackiewicz na
stanowisku Dyrektora Domu
Dziecka Nr 13 w Otwocku przy ul.
Komunardów 10.
W sprawie zatwierdzenia listy
stypendystów w ramach programu
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego z EFS.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w rokowaniach na
zbycie zabudowanej
nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul Poniatowskiego
27/29.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2005
roku.
W sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora MOW w Józefowie, ul.
Ks. Malinowskiego 7 Panu
Andrzejowi Wiejacha.
W sprawie zaopiniowania
propozycji starosty

CCLXXV/114/
05

04.08.2005

CCLXXVI/114
/05

04.08.2005

CCLXXVII
/115/05

11.08.2005

CCLXXVIII
/115/05

11.08.2005

CCLXXIX/115
/05

11.08.2005

CCLXXX/115
/05

11.08.2005

CCLXXXI/115
/05

11.08.2005

CCLXXXII
/115/05

11.08.2005

CCLXXXIII
/117/05

18.08.2005

CCLXXXIV
/118/05

30.08.2005

CCLXXXV/11
8/05

30.08.2005

CCLXXXVI
/118/05

30.08.2005

Zmiana
uchwałą Nr
CCXCVI/124
/05 z dnia
19.10.2006 r.
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

piaseczyńskiego, dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi
powiatowej: ul. Kalwaryjska na
południowym fragmencie odcinka.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w kolejnych
rokowaniach na zbycie
nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Klimatycznej 3.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu
za działk1)ę Nr 42/4 o pow. 458
m2 w obr. 46, położoną w Otwocku
przy ul. Armii Krajowej.
W sprawie cofnięcia Pani Barbarze
Andrzejewskiej powierzenia zadań
doradcy metodycznego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu budżetu
powiatu na 2006 rok.

W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży w drugim przetargu za
działkę Nr 13/1 o pow. 3269 m2 w
obr. 01, położona w Otwocku przy
ul. Kołłątaja, stanowiącą własność
Powiatu Otwockiego, uregulowana
w KW 43274.

W sprawie określenia osób
uprawnionych do składania w
imieniu powiatu oświadczenia woli
w sprawach majątkowych.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCLXXXII/115/05 w sprawie

CCLXXXVII/
118/05

30.08.2005

CCLXXXVIII
/119/05

09.09.2005

CCLXXXIX
/119/05

09.09.2005

CCXC/119/05

09.09.2005

CCXCI/120/05

21.09.2005

CCXCII/121
/05

28.09.2005

CCXCIII/121
/05

28.09.2005

CCXCIV/121
/05

28.09.2005

CCXCV/122
/05

30.09.2005

CCXCVI/124
/05

19.10.2005

Traci moc
uchwała Nr
CXXXV/60
/04 z dnia
11.05.2004 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CCXCIX/124/
05 z dnia
19.10.2006 r.

Traci moc
uchwała Nr
II/2/02 z dnia
27.12.2002 r.,
oraz Nr III/2/02
z dnia
27.12.2002 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
I/1/2006 z dnia
08.12.2006 r.
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

zatwierdzenia listy stypendystów
w ramach programu
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
Stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego z EFS.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie – Radosława
Księżnika – byłego wychowanka
Specjalnego ośrodka szkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszanych i Słabosłyszacych
w Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
Zmieniająca uchwałę Nr
CCXCII/121/05 z dnia
28.09.2005 r. w sprawie określenia
głównych założeń do projektu
budżetu powiatu na 2006 rok
zwaną „Uchwałą”.
W sprawie ustalenia stawki
procentowej pierwszej opłaty
z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.
Armii Krajowej 3A, oznaczonej
jako działki ewid. Nr 42/3 i 42/1
o łącznej pow. 572 m2 z obr. 46.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanek MOW w Józefowie
przy ul. Ks. Malinowskiego 7.
W sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Gminy w Osiecku
w sprawie pozbawienia kategorii
drogi gminnej oraz wyłączenia z
użytkowania drogi oznaczonej jako
działka nr ew. 218/1 i pow. 0,13
ha, położonej w Sobienkach w
Gminie Osieck.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2006 rok.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w rokowaniach na
zbycie niezabudowanej
nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Armii Krajowej.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli

CCXCVII/124
/05

19.10.2005

CCXCVIII
/124/05

19.10.2005

CCXCIX/124
/05

19.10.2005

CCC/125/05

02.11.2005

CCCI/125/05

02.11.2005

CCCII/125/05

02.11.2005

CCCIII/125/05

15.11.2005

CCCIV/127/05

23.11.2005

CCCV/127/05

23.11.2005

CCCVI/127/05

23.11.2005
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Komendanta
PPSP w Otwocku do czynności
prawnej polegającej na
pozyskiwaniu dotacji i podpisaniu
umowy z WFOŚiGW.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w rokowaniach na
zbycie niezabudowanej
nieruchomości położonej
w Otwocku przy ul. Kołłątaja.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanków Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego Otwocku przy
ul. Majowej 17/19.
W sprawie upoważnienia Starosty
i Wicestarosty do podejmowania
działań zwianych z realizacją
projektu „Wszystkim równe
szanse”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2005
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
186/XXIX/2005 z dnia 22 marca
2005.

CCCVII/127
/05

23.11.2005

CCCVIII/127
/05

23.11.2005

CCCIX/129/05

08.12.2005

CCCX/130/05

12.12.2005

CCCXI/131/05

15.12.2005

CCCXII/131
/05

15.12.2005

CCCXIII/132
/05

28.12.2005

CCCXIV/132
/05

18.12.2005

CCCXV/132
/05

28.12.2005

CCCXVI/133
/05

30.12.2005

2006 rok
L.p.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Oświaty
Powiatowej, struktury
Organizacyjnej, wykazu szkół i
placówek obsługiwanych przez
Oświatę Powiatową.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego
W sprawie upoważnienia Pana
Starosty Mirosława Pszonki i
Członka Zarządu Pana Tomasza
Grzanki do podejmowania
wszelkich działań związanych z
realizacje projektu „Wszystkim
równe szanse” – Działanie 2.2
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne w ramach priorytetu 2
ZOPRR – „stypendia dla
studentów 2005/2006”.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli w jednostkach
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyjęcia zasad
dofinansowania ze środków
PFRON likwidacji barier
architektonicznych w
komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi
potrzebami osób
niepełnosprawnych z terenu
powiatu otwockiego
obowiązujących od dnia
01.01.2006 r.
W sprawie zatwierdzenia
projektów współfinansowanych z
EFS w ramach Sektorowego
programu operacyjnego rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Priorytet 1 Aktywna polityka
rynku pracy oraz integracji
zawodowej i społecznej, Działanie
1.2 Perspektywy dla młodzieży,
schemat a) Wspieranie młodzięzy
na rynku pracy, Działanie 1.3
Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, schemat
a) Wspieranie osób bezrobotnych,
w tym długotrwale bezrobotnych.

CCCXVII/134
/06

06.01.2006

CCCXVIII
/134/06

06.01.2006

CCCXIX/134
/06

06.01.2006

CCCXX/135
/06

12.01.2006

CCCXXI/136
/06

20.01.2006

CCCXXII/139
/06

10.02.2006

CCCXXIII
/140/06

16.02.2006

Traci moc
uchwała Nr
CXCVIII/84
/2004 z dnia
14.12.2004 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXXXII
/148/2006
z dnia
13.04.2006 r.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

W sprawie przyjęcia regulaminu
określającego zasady
przeprowadzania konkursów i
rekrutacji na wolne stanowiska
kierownicze i urzędnicze w
jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej Powiatu
Otwockiego.
W sprawie określenia
wynagrodzenia dla zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem
wielodzietnej rodziny zastępczej
oraz zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem specjalistycznej
rodziny zastępczej w Powiecie
Otwockim z tytułu świadczonej
opieki.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2005 rok.
W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2006 rok.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w kolejnych
rokowaniach na zbycie
niezabudowanej nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.
Kołłątaja (wg zapisu ewidencji
gruntów – ul. Mickiewicza 8).
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie powołania przy PCPR
w Otwocku przy ul. Karczewskiej
37 Komisji stypendialnej ds.
weryfikacji i opiniowania
wniosków dot. przyznawania
stypendiów dla studentów
pochodzących z terenu Powiatu
Otwockiego w ramach programu
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego z EFS.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do zaopiniowania
ofert kandydatów na stanowisko
dyrektora DPS w Otwocku przy ul.
Konopnickiej 15/17.
Zmieniająca uchwałę Nr
CCCXXI/136/06 z dnia 20
stycznia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu
kontroli w jednostkach
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego.

CCCXXIV/144
/06

10.03.2006

CCCXXV/144
/06

10.03.2006

CCCXXVI/145
/06

17.03.2006

CCCXXVII
/145/06

17.03.2006

CCCXXVIII
/145/06

17.03.2006

CCCXXIX
/146/06

30.03.2006

CCCXXX/147
/06

05.04.2006

CCCXXXI/148
/06

13.04.2006

CCCXXXII
/148/06

13.04.2006

Zmiana
uchwałą Nr
CDXXIV/172
/06 z dnia
14.11.2006 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLI/155
/06 z dnia
21.06.2006 r.

Zmiana
uchwały Nr
CCCXXI/136
/06 z dnia
20.01.2006
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego PCPR w
Otwocku przy ul. Karczewskiej 37.
W sprawie zatwierdzenia
harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Otwockiego na 2006 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie zatrudnienia Pani
Małgorzaty Przewalskiej na
stanowisku dyrektora DPS w
Otwocku przy ul. Konopnickiej
15/17.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul. Jana
Onufrego Zagłoby 8/10, oznacz.
jako działka ewid. Nr 4/5 o pow.
1232 m2 w obr. 118, uregulowanej
w KW WA10/00037303/8.
W sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Miasta Stołecznego
Warszawy zmieniającej uchwałę w
sprawie zaliczenia niektórych dróg
publicznych do kategorii dróg
powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg
powiatowych oraz ustalenia
przebiegu dróg powiatowych na
obszarze mst. Warszawy.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powołania Komisji
Przetargowej

25.

26.

W sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli

CCCXXXIII
/149/06

19.04.2006

CCCXXXIV
/149/06

19.04.2006

CCCXXXV
/149/06

19.04.2006

CCCXXXVI
/150/06

25.04.2006

CCCXXXVII
/152/06

23.05.2006

CCCXXXVIII
/153/06

08.06.2006

CCCXXXIX
/153/06

08.06.2006

CCCXL/153
/06

08.06.2006

CCCXLI/153
/06

08.06.2006

CCCXLII/153
/06

08.06.2006

Zmiany
w uchwale Nr
CXXXVII/62/04
z dnia
26.05.2004

Traci moc
uchwała Nr
LIX/23/2003,
i Nr CCIX/89
/2005,
-Traci moc
uchwałą Nr
VI/2/2006
z dnia
12.12.2006 r.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie udzielenia
nieoprocentowanej pożyczki
krótkoterminowej ZP ZOZ w
Otwocku.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, oznacz. jako
działka ew. 9/4 o pow. 589 m2 z
obr. 145, uregulowana w księdze
wieczystej WA 1O/00042901/8.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, oznacz. jako
działka ew. 9/5 o pow. 1067 m2 z
obr. 145, uregulowana w księdze
wieczystej WA 1O/00042901/8.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Rzemieślniczej róg Kołłątaja,
oznacz. jako działka ew. 2/13 o
pow. 1185 m2 z obr. 43,
uregulowana w księdze wieczystej
WA 1O/00057681/7 oraz działka
1/6 o pow. 664 m2 z obr. 43
uregulowana w księdze wieczystej
WA 1O/00056955/2.
W sprawie przedłużenia
powierzenia Pani Elżbiecie Rybce
obowiązków doradcy
metodycznego.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Sylwii Machnio
wychowanki Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niesłyszących i
Słabosłyszących w Otwocku przy
ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Beaty Dołowackiej
byłej wychowanki Specjalnego

CCCXLIII/153
/06

08.06.2006

CCCXLIV/154
/06

16.06.2006

CCCXLV/154
/06

16.06.2006

CCCXLVI/154
/06

16.06.2006

CCCXLVII
/154/06

16.06.2006

CCCXLVIII
/154/06

16.06.2006

CCCXLIX/154
/06

16.06.2006

CCCL/154/06

16.06.2006

Traci moc
uchwałą Nr
CXXXII/76
/08 z dnia
15.07.2008 r.

57

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Osrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w
Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie powołania przy PCPR
w Otwocku przy ul. Karczewskiej
37 Komisji stypendialnej ds.
weryfikacji i opiniowania
wniosków dot. przyznawania
stypendiów dla studentów
pochodzących z terenu Powiatu
Otwockiego w ramach programu
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez Programy
stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego z EFS.
W sprawie zatwierdzenia listy
stypendystów w ramach programu
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez Programy
stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego EFS.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Kołłątaja oznaczonej jako działka
ew. 13/1 o pow. 3269 m2 z obr. 1,
uregulowana w księdze wieczystej
KW 43274.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

CCCLI/155/06

21.06.2006

CCCLII/155
/06

21.06.2006

CCCLIII/155
/06

21.06.2006

CCCLIV/156
/06

28.06.2006

CCCLV/156
/06

28.06.2006

CCCLVI/156
/06

28.06.2006

CCCLVII/156
/06

28.06.2006

CCCLVIII/156
/06

28.06.2006

CCCLIX/156/
06

28.06.2006

CCCLX/156
/06

28.06.2006

- Traci moc
uchwała Nr
CCCXXX/147/
06 z dnia
05.04.2006 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
XVI/10/07
z dnia
20.02.2007 r.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52

53.

54.

55.

56.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Batorego, oznacz. jako działka ew.
6/13 o pow. 651 m2 z obr. 135
wraz z udziałem 1/3 części w
działce ew. 6/12 o pow. 427 m2 z
obr. 1354 (droga dojazdowa).
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Batorego, oznacz. jako działka ew.
6/15 o pow. 1096 m2 z obr. 135

CCCLXI/156
/06

28.06.2006

CCCLXII/156
/06

28.06.2006

CCCLXIII/156
/06

28.06.2006

CCCLXIV/156
/06

28.06.2006

CCCLXV/156
/06

28.06.2006

CCCLXVI/156
/06

28.06.2006

CCCLXVII
/156/06

28.06.2006

CCCLXVIII
/156/06

28.06.2006

CCCLXIX
/156/06

28.06.2006

CCCLXX/156/
06

28.06.2006

CCCLXXI/157
/06

05.07.2006

CCCLXXII
/157/06

05.07.2006
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

wraz z udziałem 1/3 części w
działce ew. 6/12 o pow. 427 m2 z
obr. 1354 (droga dojazdowa).
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat otwocki.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Szymona Zadroga
wychowanka Specjalnego
Osrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w
Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w
Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie przedłużenia
powierzenia Panu Wojciechowi
Dziewanowskiemu stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku
przy ul. Gen. J. Filipowicza 9.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie upoważnienia Starosty
Mirosława Pszonki i Wicestarostę
Pana Krzysztofa Boczarskiego do
podejmowania wszelkich działań
związanych z realizacją Projektu
„Wszystkim równe szanse” –
Działanie 2.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” w ramach
Priorytetu II ZPORR – „Stypendia
dla studentów 2006/2007”.
W sprawie przedłużenia
powierzenia Pani Apolonii
Żołądek stanowiska dyrektora
ZSE-G w Otwocku przy ul.
Konopnickiej 3.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Miasta Stołecznego
Warszawy zmieniającej uchwałę w

CCCLXXIII
/157/06

05.07.2006

CCCLXXIV
/158/06

20.07.2006

CCCLXXV
/158/06

20.07.2006

CCCLXXVI
/158/06

20.07.2006

CCCLXXVII
/158/06

20.07.2006

CCCLXXVIII
/158/06

20.07.2006

CCCLXXIX
/159/06

26.07.2006

CCCLXXX
/160/06

10.08.2006

CCCLXXXI
/160/06

10.08.2006

CCCLXXXII
/160/06

10.08.2006
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67.

68.

sprawie zaliczenia niektórych dróg
publicznych do kategorii dróg
powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg
powiatowych oraz ustalenia
przebiegu dróg powiatowych na
obszarze mst. Warszawy.
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu Nr 328/XLVI/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat
niezabudowanej nieruchomości
położonej w Karczewie przy ul.
Boh. Westerplatte.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2006
roku.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego DPS w
Karczewie przy ul. Anielin 1

69.

CCCLXXXIII
/160/06

10.08.2006

CCCLXXXIV
/161/06

23.08.2006

CCCLXXXV
/161/06

23.08.2006

CCCLXXXVI
/161/06

23.08.2006

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego DPS w Otwocku
przy ul. Konopnickiej 17.

70.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego DPS „Wrzos” w
Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.
CCCLXXXVII
/161/06

71.

23.08.2006

Traci moc
uchwała Nr
CCI/85/04
z dnia
21.12.2004 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCLXIV/167
/10 z dnia
17.03.2010 r.

23.08.2006

Traci moc
uchwała Nr
CXIV/53/04
z dnia
04.03.2004 r.,
-Traci moc
uchwałą Nr
CCXL/145/09
z dnia
27.10.2009 r.

23.08.2006

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXXVIII/
145/09 z dnia

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego DD Nr 14 w
Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2.
CCCLXXXVIII
/161/06

72.

73.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny w
Józefowie przy ul. Piłsudskiego

CCCLXXXIX
/161/06

Traci moc
uchwała Nr
CCII/85/04
z dnia
21.12.2004 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCLXVI/167
/10 z dnia
17.03.2010 r.
Traci moc
uchwała Nr
CCIII/85/04
z dnia
21.12.2004 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCLXV/197
/10 z dnia
17.03.2010 r.

61

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

22.
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu w Otwocku Nr
324/XLVI/2006 z dnia 27.07.2006
r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Otwocku przy ul.
Batorego 44, stanowiącej działkę
ew. Nr 6/19 o pow. 1772 m2 z obr.
135.
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu w Otwocku Nr
325/XLVI/2006 z dnia 27.07.2006
r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Otwocku przy ul.
Batorego 44, stanowiącej działkę
ew. Nr 6/14 o pow. 691 m2 z obr.
135, oraz udziału 1/3 części w
działce ew. 6/12 o pow. 427 m2 z
obr. 135 (droga dojazdowa).
W sprawie zmiany uchwały
Zarządu Powiatu w Otwocku Nr
CCCLXXXIII/160/06 z dnia
10.08.2006 r. w sprawie
wykonania uchwały Rady Powiatu
Nr 328/XLVI/2006 z dnia
27.07.2006 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na
okres 10 lat niezabudowanej
nieruchomości położonej w
Karczewie przy ul. Boh.
Westerplatte.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej czynszu
dzierżawnego w pierwszym
przetargu ustnym nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Karczewie przy ul. Boh.
Westerplatte, oznaczonej jako
działka ew. 94/1 o pow. 8438 m2 z
obr. 9.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej czynszu
dzierżawnego w drugim przetargu
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Kołłątaja, oznaczonej jako
działka ew. 13/1 o pow. 3269 m2 z
obr. 1, uregulowana w księdze
wieczystej KW 43274.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie ustalenia ceny

27.10.2009 r.

CD/162/06

01.09.2006

CDI/162/06

01.09.2006

CDII/163/06

14.09.2006

CDIII/163/06

14.09.2006

CDIV/163/06

14.09.2006

CDV/163/06

14.09.2006

CDVI/164/06

21.09.2006

Zmiana
uchwały Nr
CCCLXXXIII
/160/06 z dnia
10.08.2006
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

wywoławczej w drugim przetargu
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Andriollego 80,
oznaczonej jako działka ew. 9/4 o
pow. 589 m2 z obr. 145
uregulowana w księdze wieczystej
WA 1O/00042901/8.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Andriollego 80,
oznaczonej jako działka ew. 9/5 o
pow. 1067 m2 z obr. 145
uregulowana w księdze wieczystej
WA 1O/00042901/8.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu budżetu
powiatu na 2007 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie dysponowania
środkami finansowymi
przeznaczonymi na pomoc
zdrowotną nauczycieli: czynnych
zawodowo, emerytów i rencistów
placówek prowadzonych przez
Powiat Otwocki.
W sprawie umorzenia należności
za pobyt wychowanków Domu
Dziecka Nr 14 przy ul.
Myśliwskiej 2 w Otwocku.
W sprawie zaopiniowania kategorii
dróg powiatowych na terenie
Mińska Mazowieckiego.
W sprawie przyjęcia „Regulaminu
podziału środków na doskonalenie
nauczycieli szkół i placówek
oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Otwocki”.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie upoważnienia Starosty,
Wicestarosty, p. Tomasza Grzanki
oraz Skarbnika do podejmowania
działań związanych z realizacją

CDVII/164/06

21.09.2006

CDVIII/164/06

21.09.2006

CDIX/164/06

21.09.2006

CDX/164/06

21.09.2006

CDXI/164/06

21.09.2006

CDXII/164/06

21.09.2006

CDXIII/165/06

26.09.2006

CDXIV/165/06

26.09.2006

CDXV/166/06

05.10.2006

Traci moc
uchwała Nr
XXII/22/99
z dnia
19.05.1999 r.

Zmiana uchwałą
Nr XXVI/19/07
z dnia
10.04.2007 r.

Traci moc
uchwała Nr
XV/11/2003
z dnia
14.03.2003 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CLXVIII/106
/09 z dnia
03.03.2009 r.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

programu „Wszystkim równe
szanse”.
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu w Otwocku Nr
344/XLIX/2006 z dnia
03.10.2006 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Wojskiego
stanowiącej działkę ew. 53/10 o
pow. 2055 m2 z obr. 156,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA 1O/00008283/9.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Wojskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka
53/10 o pow. 2055 m2 z obr. 156,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA 1O/00008283/9.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Batorego, oznaczonej jako
działka ew. 6/15 o pow. 1096 m2 z
obr. 135 wraz z udziałem 1/3
części w działce ew. 6/12 o pow.
427 m2 z obr. 135 (droga
dojazdowa).
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2007 rok.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora PCPR w Otwocku do
realizacji Powiatowego Programu
Oparcia Społecznego
skierowanego do osób chorych
psychicznie i ich rodzin „Bądźmy
Razem” zgodnie z porozumieniem
Nr 710/2006 z dnia 14.09.2006 r.

CDXVI/166/06

05.10.2006

CDXVII/166
/06

05.10.2006

CDXVIII/167
/06

12.10.2006

CDXIX/167/06

12.10.2006

CDXX/170/06

31.10.2006

CDXXI/171
/06

10.11.2006

CDXXII/172
/06

14.11.2006

CDXXIII/172
/06

14.11.2006
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

W sprawie zmiany uchwały Nr
CCCXXV/144/06 Zarządu
Powiatu Otwockiego z dnia
10.03.2006 w sprawie określenia
wynagrodzenia dla zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem
wielodzietnej rodziny zastępczej
oraz zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem specjalistycznej
rodziny zastępczej w Powiecie
Otwockim z tytułu świadczonej
opieki.
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu w Otwocku z dnia
03.10.2006 r. Nr 345/XLIX/2006
w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie na rzecz
Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Otwocku na okres 5
lat prawa odpłatnego użytkowania
zabudowanej nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, oznacz. w ew.
gruntów jako działki ew. 9/8 o
pow. 819 m2 i 9/10 o pow. 87 m2 z
obr. 145 stanowiącej własność
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zatrudnienia Dyrektora
Rodzinnego Domu Dziecka w
Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Patryka
Duszyńskiego wychowanka
przedszkola w Specjalnym
Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w
Otwocku przy Literackiej 8.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
(p. Iwona Jaauernick).
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
(Jolanta Węgiełek).
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
(p. Elżbieta Wójcik)
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanków Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Otwocku przy
ul. Majowej 17/19
W sprawie umorzenia należności

CDXXIV/172
/06

14.11.2006

CDXXV/173
/06

29.11.2006

CDXXVI/173
/06

29.11.2006

CDXXVII/173/
06

29.11.2006

CDXXVIII
/173/06

29.11.2006

CDXXXIX/173
/06

29.11.2006

CDXXX/173
/06

29.11.2006

CDXXXI/173
/06

29.11.2006

CDXXXII/173

29.11.2006

Zmiana
uchwały Nr
CCXXV/144/06
z dnia
10.03.2006 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
XCII/53/08
z dnia
22.01.2008 r.
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107.

108.

109.

za wyżywienie byłych
wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Józefowie
przy ul. Głównej 10
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w
Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Dariusza
Drewniaka byłego wychowanka
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w
Otwocku przy ul. Literackiej 8

/06

CDXXXIII/17
3/06

29.11.2006

CDXXXIV/173
/06

29.11.2006

CDXXXV/173
/06

29.11.2006

III KADENCJA 2006-2010

110.

111.

112.

113.

114.

W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych, polegających
na zaciąganiu kredytów, pożyczek,
poręczeń i gwarancji oraz emisji
papierów wartościowych.
W sprawie upoważnienia Starosty i
Wicestarosty do podejmowania
wszelkich działań związanych z
realizacją projektu „Równy start” –
Działanie 2.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” w ramach
Priorytetu 2 ZPORR..
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Rodzinnego Domu Dziecka w
Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.
W sprawie upoważnienia StarostyPana Krzysztofa Boczarskiego
Członka Zarządu Pana Dariusza
Grajdy do podejmowania
wszelkich działań związanych z
realizacją projektu „Wszystkim
równe szanse” – Działanie 2.2
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy

I/1/06

08.12.2006

II/2/2006

12.12.2006

III/2/2006

12.12.2006

IV/2/2006

12.12.2006

V/2/2006

12.12.2006

Traci moc
uchwała Nr
CCXCIV/121
/05 z dnia
28.09.2005.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCXLV/210
/10 z dnia
03.12.2010 r.

Traci moc
uchwałą Nr
XXI/16/07
z dnia
22.03.2007 r.
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115.

116.

117.

118.

119.

L.p.

1.

2.

3.

4.

stypendialne” w ramach Priorytetu
II ZPORR – „Stypendia dla
studentów 2006/2007”.
W sprawie powołania członków
Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.

W sprawie podziału pracy w
Zarządzie Powiatu oraz zasad
pracy Zarządu.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do czynności
prawnych polegających na
pozyskiwaniu dotacji podpisaniu
umowy z WFOŚiGW.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2006
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr
264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r.

Uchwała w sprawie
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w II przetargu
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Wojskiego, oznaczonej w
ew. gruntów jako działka 53/10 o
pow. 2055 m2 z obr. 156
uregulowanej w księdze wieczystej
WA 1O/00008283/9.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli na 2007 rok w
jednostkach organizacyjnych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z

VI/2/2006

12.12.2006

VII/2/2006

12.12.2006

VIII/3/2006

19.12.2006

IX/3/2006

19.12.2006

X/4/2006

27.12.2006

2007 rok
Numer
Data
uchwały

XI/5/07

Zmiana uchwałą
Nr
CLXXVIII/118/
09 z dnia
19.05.2009 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCCXLI/153
/06 z dnia
08.06.2006 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
XX/13/11
z dnia
01.03.2011 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CLXXIII/109
/09 z dnia
31.03.2009 r.

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

16.01.2007

XII/5/07

16.01.2007

XIII/5/07

16.01.2007

XIV/7/07

30.01.2007

Zmiana
uchwałą Nr
XLV/29/07
z dnia
26.06.2007 r.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Otwocku.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej.
W sprawie powołania przy PCPR
w Otwocku przy ul. Karczewskiej
37 Komisji stypendialnej ds.
weryfikacji i opiniowania
wniosków dot. przyznawania
stypendiów dla studentów
pochodzących z terenu powiatu
otwockiego w ramach programu
„Wyrównanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne” ze
ZPRR współfinansowanego z EFS.
W sprawie zatwierdzenia listy
stypendystów, którym zostało
przyznane stypendium w ramach
programu „Wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” ze ZPRR
współfinansowanego z EFS.
W sprawie odwołania Pana
Franciszka Walczyńskiego ze
stanowiska dyrektora ZP ZOZ w
Otwocku.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w III przetargu
niezabudowanej nieruchomości,
położonej w Otwocku przy ul.
Wojskiego.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu za
2006 rok.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Rodzinnego Domu Dziecka w
Otwocku przy ul Ujejskiego 14.

12.

13.

14.

W sprawie propozycji zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych
na terenie Miasta Otwocka.
W sprawie delegowania dwóch
członków Zarządu Powiatu do
pracy w Powiatowej Komisji

XV/7/07

30.01.2007

Traci moc
uchwała Nr
CCCLI/155
/06 z dnia
21.06.2006 r.
XVI/10/07

20.02.2007

XVII/13/07

6.03.2007

XVII/14/07

13.03.2007

XVIII/14/07

13.03.2007

XIX/14/07

13.03.2007

XX/15/07

15.03.2007

XXI/16/07

22.03.2007

XXII/16/07

22.03.2007

XXIII/16/07

22.03.2007

Traci moc
uchwała Nr
IV/2/06
z dnia
12.12.2006 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCXL/145/09
z dnia
27.10.2009 r.

Traci moc
uchwała Nr
VI/3/2003
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Inwentaryzacyjnej.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu Powiatu
Otwockiego na rok 2007.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007
z dnia 26.03.2007.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
CDXIII/165/06 Zarządu Powiatu
z dnia 26.09.2006.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007
z dnia 26.03.2007.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007
z dnia 26.03.2007.
W sprawie powołania Pana
Wojciecha Adama Marciniaka na
stanowisko Dyrektora ZP ZOZ w
Otwocku
W sprawie upoważnienia
kierowników jednostek
organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania
jednostki.
W sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko
dyrektora Powiatowego
Gimnazjum Nr 21 w Otwocku przy
ul. Mickiewicza 21.
W sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko
dyrektora MDK w Otwocku.
W sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w
Otwocku.
W sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż oraz
ustalenia ceny w rokowaniach na
zbycie nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Wojskiego.

z dnia
14.01.2003 r.
XXIV/18/07

30.03.2007

XXV/18/07

30.03.2007

XXVI/19/07

10.04.2007

XXVII/20/07

17.04.2007

XXVIII/20/07

17.04.2007

XXIX/21/07

24.04.2007

XXX/21/07

Traci moc
uchwałą Nr
CLXVIII/106
/09 z dnia
03.03.2009 r.

24.04.2007

XXXI/23/07

8.05.2007

XXXII/23/07

8.05.2007

XXXIII/23
/07

8.05.2007

XXXIV/23/0
7

8.05.2007

XXXV/23/07

8.05.2007
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007
z dnia 26.03.2007.
W sprawie harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Otwockiego na
rok 2007.
W sprawie zaciągania kredytu
krótkoterminowego w rachunku
bieżącym na pokrycie
występującego w trakcie roku 2007
przejściowego deficytu
budżetowego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007
z dnia 26.03.2007.
W sprawie powołania Powiatowej
Rady Sportu oraz ustalenia
regulaminu jej działania.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązkó2)w dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w
Otwocku Panu Emilowi
Zadrożnemu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Rady
Powiatu w Otwocku Nr 29/V/2007
z dnia 26.03.2007.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół w Kołbieli, ul.
Parkowa 10 Panu Markowi
Klementewiczowi.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/5/07 z dn. 16.01.07 dot.
zatwierdzenia rocznego planu
kontroli na 2007 rok w jednostkach
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego Uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Agaty
Tomaszewskiej – byłej
wychowanki Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niesłyszących i

XXXVI/23/07

8.05.2007

XXXVII/25/07

22.05.2007

XXXVIII/25/0
7

22.05.2007

XXXIX/25
/07

XL/26/07

XLI/26/07

XLII/28/07

XLIII/28/07

XLIV/28/07

22.05.2007

29.05.2007

29.05.2007

19.06.2007

19.06.2007

19.06.2007

XLV/29/07

26.06.2007

XLVI/29/07

26.06.2007

XLVII/29/07

26.06.2007

Zmiana
uchwały Nr
XII/5/07
z dnia
16.01.2007 r.

70

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Słabosłyszących w Otwocku przy
ul. Literackiej 8.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie Weroniki
Szczeblewskiej – byłej
wychowanki Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niesłyszących i
Słabosłyszących w Otwocku przy
ul. Literackiej 8.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii
Pardyak ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie wykonania uchwały Nr
353/L/2006 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 27 października
2006 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż lokali mieszkalnych i
garaży wraz z udziałami w
nieruchomości gruntowej położ. w
Otwocku przy ul. Andriollego 80
oznacz. jako działka ew. 9/6 z obr.
145 oraz udziału 1/5 części w
działce ew. 9/7 z obr. 145 (droga
wewnętrzna).
W sprawie ustalenia ceny
samodzielnego lokalu użytkowego
– lecznicy weterynaryjnej wraz z
udziałem 667/3625 w części
wspólnej nieruchomości
obejmującej działkę gruntu nr 9/6
o pow. 1013 m² z obr. 145 oraz
pozostałe części budynku położ. w
Otwocku przy ul. Andriollego 80 i
urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli
lokali, a także udziału 1/5 części w
działce ew. 9/7 o pow. 172 m² z
Obr. 145 stanowiącej wew. drogę
dojazdową.
W sprawie powierzenia Panu
Henrykowi Matoskowi stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w
Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
W sprawie powierzenia Panu
Czesławowi Woszczykowi
stanowiska dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w
Otwocku przy ul. Poniatowskiego
10.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w

XLVIII/29/07

26.06.2007

XLIX/29/07

26.06.2007

L/30/07

12.07.2007

LI/30/07

12.07.2007

LII/30/07

12.07.2007

LIII/30/07

12.07.2007

LIV/30/07

12.07.2007

LV/31/07

24.07.2007
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Otwocku z dnia 29.03.2007 r.
W sprawie uchwalenia zmian w
Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Urzędu Pracy w
Otwocku.
W sprawie zmiany uchwały
Zarządu Powiatu Otwockiego nr
VI/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006
r. dot. powołania członków
Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu z dnia
29.03.2007.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych powiatu
otwockiego.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2007
roku.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007.
W sprawie zaopiniowania wniosku
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej odcinka drogi
powiatowej na terenie Powiatu
Garwolińskiego.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej Powiatowej na 2008
rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie przyznania dyrektorom

LVI/34/07

21.08.2007

LVII/34/07

21.08.2007

LVIII/34/07

21.08.2007

LIX/35/07

28.08.2007

LX/35/07

28.08.2007

LXI/36/07

11.09.2007

LXII/36/07

11.09.2007

LXIII/37/07

18.09.2007

LXIV/37/07

18.09.2007

LXV/37/07

18.09.2007

LXVI/38/07

25.09.2007

LXVII/39/07

02.10.2007

Zmiana
uchwały Nr
CXCVII/83
/04 z dnia
07.12.2004 r.
Zmiana
uchwały Nr
VI/2/2006
z dnia
12.12.2006 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
XX/13/11
z dnia
01.03.2011 r.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zaopiniowania
wniosku Prezydenta m.st.
Warszawy w sprawie zaliczenia ul.
Szymanowskiej w Warszawie do
kategorii dróg powiatowych.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwała Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2008 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Komendanta
PSP w Otwocku do czynności
prawnych, polegających na
pozyskaniu dotacji na zakup
poduszek wysokiego podnoszenia i
podpisaniu umowy z WFOŚiGW
w Warszawie
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej czynszu
dzierżawnego w pierwszym

LXVIII/39/07

02.10.2007

LXIX/40/07

09.10.2007

LXX/40/07

09.10.2007

LXXI/40/07

09.10.2007

LXXII/41/07

23.10.2007

LXXIII/43/07

06.11.2007

LXXIV/44/07

13.11.2007

LXXV/45/07

14.11.2007

LXXVI/46/07

20.11.2007

LXXVII/47/07

27.11.2007

LXXVIII/47
/07

27.11.2007

LXXIX/47/07

27.11.2007
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

przetargu ustnym nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność powiatu
Otwockiego, położonej w
Karczewie przy ul. Boh.
Westerplatte, oznaczonej jako
działka ewid. Nr 94/3 o pow. 2800
m2 w obr. 09.
W sprawie wykonania uchwały
Rady Powiatu Nr 69/X/07 z dnia
30 sierpnia 2007 r. w sprawie
wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
otwockiego, położonej w
Karczewie przy ul. Boh.
Westerplatte, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka Nr
94/3 o pow. 2800 m2 w obr. 09,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA 10/00051022/8.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora PCPR do realizacji
programu z zakresu „Opieki nad
dzieckiem i rodziną” zgodnie z
Porozumieniem Nr 9/7/2007
zawartym dnia 18 września 2007 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w
Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2007
uchwalonego uchwałą Nr
29/V/2007 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29.03.2007
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla Pana Emila

LXXX/47/07

27.11.2007

LXXXI/47/07

27.11.2007

LXXXII/48/07

04.12.2007

LXXXIII/49
/07

11.12.2007

LXXXIV/49/07

11.12.2007

LXXXV/50/07

18.12.2007

LXXXVI/51/07

31.12.2007

LXXXVII/51
/07

31.12.2007

LXXXVIII/51
/07

31.12.2007
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Zadrożnego dyrektora
Powiatowego Gimnazjum nr 21
przy ognisku „Świder” w
Otwocku, ul. Mickiewicza 43/49.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Uchwała w sprawie
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Otwocku.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
CDXXIV/172/06 Zarządu Powiatu
Otwockiego z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie określenia
wynagrodzenia dla zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem
wielodzietnej rodziny zastępczej
oraz zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem specjalistycznej
rodziny zastępczej w Powiecie
Otwockim z tytułu świadczonej
opieki.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Apolonii
Żołądek-dyrektorowi ZSE-G w
Otwocku przy ul. Konopnickiej 3.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Hannie
Majewskiej-Smółka -dyrektorowi
Oświaty Powiatowej w Otwocku.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora
Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w
Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w
2008 roku.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli na 2008 rok w
jednostkach organizacyjnych

2008 rok
Numer
Data
uchwały
LXXXIX/52
/08

15.01.2008

XC/52/08

15.01.2008

XCI/52/08

15.01.2008

XCII/53/08

22.01.2008

XCIII/54/08

29.01.2008

XCIV/54/08

29.01.2008

XCV/54/08

29.01.2008

XCVI/55/08

05.02.2008

XCVII/56/07

12.02.2008

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Zmiana
uchwały Nr
CDXXIV/172/
06 z dnia
14.11.2006 r.,
- zmiana
uchwałą Nr
CLXXV/110
/09 z dnia
07.04.2009 r.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Powiatu Otwockiego.
W sprawie powierzenia Panu
Jackowi Urbaniakowi stanowiska
dyrektora Powiatowego
Gimnazjum Nr 21w Otwocku przy
ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla Pana Jacka
Urbaniaka dyrektora powiatowego
Gimnazjum Nr 21 w Otwocku przy
ul. Mickiewicza 43/47
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2008 roku.

W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
otwockiego za 2007 rok.

W sprawie przyjęcia układu
wykonawczego budżetu powiatu
na 2008 rok
W sprawie ustalenia „Zasad
aplikowania, rozliczania i kontroli
realizacji zadań publicznych przy
udziale środków finansowych
budżetu Powiatu Otwockiego”.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w
2008 roku.
W sprawie upoważnienia
kierowników jednostek
organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa

XCVIII/58/08

28.02.2008

XCIX/58/08

28.02.2008

C/59/08

06.03.2008

CI/61/08

18.03.2008

CII/62/08

31.03.2008

CIII/62/08

31.03.2008

CIV/63/08

01.04.2008

CV/63/08

01.04.2008

CVI/63/08

01.04.2008

CVII/63/08

01.04.2008

CVIII/63/08

08.04.2008

CIX/63/08

15.04.2008
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

w roku następnym.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy do
zadań związanych z realizacją
projektu systemowego
W sprawie zatwierdzenia
harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Otwockiego na 2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie umorzenia należności z
tytułu odsetek ustawowych
należnych Domowi Dziecka –
Integracyjnego Centrum Opieki i
Wychowania „13” w Otwocku
przy ul. Komunardów 10 przez
Gospodarstwo Pomocnicze Nr 2 w
Otwocku.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie – Aleksandry
Przybylskiej i Mateusza
Barcikowskiego – byłych
wychowanków Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących
i
Słabosłyszących w Otwocku przy
ul. Literackiej 8
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

CX/66/08

22.04.2008

CXI/66/08

22.04.2008

CXII/66/08

22.04.2008

CXIII/68/08

13.05.2008

CXIV/68/08

13.05.2008

CXV/68/08

13.05.2008

CXVI/69/08

20.05.2008

CXVII/69/08

20.05.2008

30.

W sprawie zmiany w
pełnomocnictwie Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy.

CXVIII/70/08

03.06.2008

31.

W sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku do
podejmowania wszelkich
czynności w zakresie realizacji
projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał

CXIX/70/08

03.06.2008

Zmiana
uchwałą Nr
CXVIII/70/08
z dnia
03.06.2008 r.

Zmiana
uchwały Nr
CX/66/08
z dnia
22.04.2008 r.
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32.

33.

Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie
7.1 Rozwój
i
upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Otwocku, ul.
Majowa 17/19 Pani Elizie
Trzcińskiej-Przybysz.

CXX/70/08

03.06.2008

CXXI/71/08

10.06.2008

34.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

CXXII/72/08

18.06.2008

35.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

CXXIII/72/08

18.06.2008

36.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

CXXIV/72/08

18.06.2008

37.

W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolnowychowawczego w Otwocku ul.
Literacka 8 Panu Pawłowi
Uscinowiczowi.

CXXV/73/08

24.06.2008

38.

W sprawie zmiany uchwały Nr
CXXII/72/08 Zarządu Powiatu z
dnia 18 czerwca 2008 r.

CXXVI/73/08

24.06.2008

39.

W sprawie zmiany uchwały Nr
CXXIV/72/08 Zarządu Powiatu z
dnia 18 czerwca 2008 r.

CXXVII/73/08

24.06.2008

CXXVIII/73
/08

24.06.2008

CXXIX/73/08

24.06.2008

40.

41.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie umorzenia odsetek
ustawowych od zaległych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu państwa
przez IMP Wagner Sp. z o.o.
Fabryka Palników i Urządzeń
Grzewczych w Kołbieli – Nr

Zmiana
uchwałą Nr
CXXVI/73/08
z dnia
24.06.2008 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CXXVII/73/08
z dnia
24.06.2008 r.

Zmiana
uchwały Nr
CXXII/72/08
z dnia
18.06.2008 r.
Zmiana
uchwały Nr
CXXIV/72/08
z dnia
18.06.2008 r.
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

ewidencyjny działek 2118/7 i
2316,34
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie odwołania powierzenia
Pani Elżbiecie Rybce funkcji
doradcy metodycznego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
przetargu zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność powiatu otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Karczewskiej 37, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki
18/4, 18/5, i 18/7 o łącznej pow.
4078 m2 z obr. 49, uregulowanej w
księdze wieczystej Nr
WA10/00055484/2.
W sprawie wprowadzenia
„Systemu Identyfikacji Wizualnej
Powiatu Otwockiego”.
W sprawie umorzenia należności z
tytułu spłaty pożyczki wraz z
odsetkami ustawowymi
zaciągniętej przez p. Krzysztofa
Sulejewskiego ze środków
PFRON, spłacanej przez
poręczycieli.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których

CXXX/75/08

08.07.2008

CXXXI/75/08

08.07.2008

CXXXII/76/08

15.07.2008

CXXXIII/76
/08

15.07.2008

CXXXIV/78
/08

29.07.2008

CXXXV/78/08

29.07.2008

CXXXVI/78
/08

29.07.2008

CXXXVII/79
/08

19.08.2008

CXXXVIII/79
/08

19.08.2008

CXXXIX/80
/08

26.08.2008

CXL/80/08

Traci moc
uchwała Nr
CCCXLVIII/
154/06 z dnia
16.06.206 r.

26.08.2008
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie wykonania uchwały nr
124/XIX/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości, stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110 219 m2.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu za I
półrocze 2008 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej Powiatu na 2009 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie porozumienia z dnia 8
września 2008 r. o współpracy
partnerskiej w ramach partnerstwa
lokalnego na rzecz utworzenia
Domu Społecznego w Radiówku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do czynności
prawnych dotyczących pozyskania
dotacji na zakup ubrań specjalnych
– podpisaniu umowy
i dokonaniu rozliczeń
Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i gospodarki
Wodnej w Warszawie.

CXLI/80/08

26.08.2008

CXLII/80/08

26.08.2008

CXLIII/82/08

16.09.2008

CXLIV/82/08 16.09.2008

CXLV/83/08

23.09.2008

CXLVI/84/08 29.09.2008

CXLVII/85/08

07.10.2008

CXLVIII/86
/08

13.10.2008

CXLIX/87/08 14.10.2008

CL/88/08

21.10.2008
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

L.p.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2009 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do czynności
prawnych dotyczących pozyskania
dotacji na zakup samochodu
lekkiego rozpoznawczoratowniczego z funkcją
rozpoznawczą skażeń chemicznoekologicznych oraz zestawu
narzędzi do ratownictwa
drogowego z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2008
uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała w sprawie

CLI/89/08

28.10.2008

CLII/91/08

13.11.2008

CLIII/91/08

13.11.2008

CLIV/94/08

25.11.2008

CLV/95/08

02.12.2008

CLVI/96/08

09.12.2008

CLVII/98/08

16.12.2008

CLVIII/99/08

23.12.2008

CLIX/99/08

23.12.2008

CLX/100/08

30.12.2008

2009 rok
Numer
Data

Zmiana

Uchylenie
81

uchwały

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczo wychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie ustalenia dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczo wychowawczych Powiatu
Otwockiego
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Środowiskowego Ogn. Wychow.
w Otwocku
W sprawie zaopiniowania Projektu
Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Celestynów
na lata 2008-2011.
W sprawie umorzenia należności
za wyżywienie byłych
wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatach
dodatku motywacyjnego
W sprawie przyjęcia „Regulaminu
dofinansowania doskonalenia
zawodow. nauczycieli zatrudnion.
w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Otwocki”.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli na 2009 rok w
jednostkach organizacyjnych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wsparcie
wykonania zadań publicznych
w 2009 roku.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,

CLXI/101/09

13.01.2009

CLXII/101/09

13.01.2009

CLXIII/101/09

13.01.2009

CLXIV/101/09

13.01.2009

CLXV/102/09

20.01.2009

CLXVI/106/09

03.03.2009

CLXVII/106
/09

03.03.2009

CLXVIII/106
/09

03.03.2009

CLXIX/106/09

03.03.2009

CLXX/106/09

03.03.2009

CLXXI/108/09

17.03.2009

(Nr, data)

(Nr, data)

Traci moc
uchwałą Nr
CLXVIII/80/20
z dnia
26.02.2020 r.

Traci moc
uchwała Nr
CDXIII/165/06
z dnia
26.09.2006 r.
i Nr
XXVI/19/07
z dnia
10.04.2009 r.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 10/00048905/8.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego Powiatu Otwockiego
za 2008 rok.

W sprawie podziału pracy w
Zarządzie Powiatu.

W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczo-wychowaw.
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
XCII/53/08 Zarządu Powiatu
Otwockiego z dnia 22 stycznia
2008 r. w sprawie określenia
wynagrodzenia dla zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem
wielodzietnej rodziny zastępczej
oraz zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem specjalistycznej
rodziny zastępczej w Powiecie
Otwockim z tytułu świadczonej
opieki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku
przy ul. Słowackiego 4/10 – Panu
Robertowi Pielakowi.
W sprawie zmiany uchwały
Zarządu Powiatu Otwockiego Nr
VI/2/06 z dnia 12 grudnia
dotyczącej powołania członków
Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i
rokowana zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmiany uchwały nr
CCXII/153/2001 Zarządu Powiatu
Otwockiego z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach

CLXXII/108
/09

17.03.2009

CLXXIII/109
/09

31.03.2009

CLXXIV/110
/09

07.04.2009

CLXXV/110
/09

07.04.2009

CLXXVI/112
/09

14.04.2009

CLXXVII/117
/09

13.05.2009

CLXXVIII/118
/09

CLXXIX/118
/09

Traci moc
uchwała
Nr VII/2/2006
z dnia
12.12.2009 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCXXXIV
/142/09 z dnia
05.10.2009 r.

Zmiana
uchwały Nr
XCII/53/08
z dnia
22.01.2008 r.

19.05.2009

Zmiana
uchwały Nr
VI/2/06 z dnia
12.12.2006 r.

Traci moc
uchwałą Nr
XX/13/11
z dnia
01.03.2011 r.

19.05.2009

Zmiana
uchwały Nr
CCXII/153/01
z dnia
19.05.2009 r.,
oraz traci moc

Traci moc
uchwałą Nr
CCLXVIII
/169/10 z dnia
24.03.2010 r.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

26.

27.

położonych na terenie miasta
Otwocka oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego na okres nie
dłuższy niż 3 lata
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie zatwierdzenia
harmonogr. realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu
Otwockiego na 2009 r.
W sprawie upoważnienia
kierowników jednostek
organizacyjnych oraz służb
inspekcji i straży do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym.
W sprawie upoważnienia Zastępcy
Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku do
załatwiania spraw w zakresie
określonym w przepisach ustawy
o drogach publicznych oraz
przepisach wykonawczych do tej
ustawy, a w szczególności do
wydawania decyzji
administracyjnych.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP
w Otwocku do zadań związanych
z realizacją projektu „Nowe
perspektywy – Nowa jakość”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Komendantowi
Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do zadań
związanych z realizacją Priorytetu
IV „Środowisko, zapobieganie
zagrożeniom energetyka”
Działanie 4.4. „Ochrona przyrody,
zagrożenia, systemy monitoringu”
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na

zał. Nr 1 do
uchwały.

CLXXX/118
/09

19.05.2009

CLXXXI/119
/09

26.05.2009

CLXXXII/119
/09

26.05.2009

CLXXXIII/121
/09

04.06.2009

CLXXXIV/122
/09

09.06.2009

CLXXXV/123
/09

12.06.2009

CLXXXVI/124
/09

16.06.2009

CLXXXVII/124/
09

16.06.2009

CLXXXVIII/124
/09

16.06.2009

Traci moc
uchwałą Nr
CXII/47/15
z dnia
14.10.2015 r.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na

CLXXXIX/124
/09

16.06.2009

CXC/124/09

16.06.2009

CXCI/124/09

16.06.2009

CXCII/124/09

16.06.2009

CXCIII/124/09

16.06.2009

CXCIV/124/09

16.06.2009

CXCV/124/09

16.06.2009

CXCVI/124/09

16.06.2009

CXCVII/124
/ 09

16.06.2009

CXCVIII/124
/09

16.06.2009

CXCIX/124/09

16.06.2009

CC/124/09

16.06.2009

CCI/124/09

16.06.2009

CCII/124/09

16.06.2009

CCIII/124/09

16.06.2009
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmian w budżecie
powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom plac.
Opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów plac.
opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Otwockiego
W sprawie upoważnienia członka
Zarządu Powiatu Otwockiego do
podpisania umowy sprzedaży
Powiatowi Otwockiemu prawa
użytkow. wieczyst. nieruchomości
gruntowej położonej w Otwocku
przy ul. Górnej 11, stanowiącej
działkę ew. 32/2 o pow. 895 m2 z
obr. 43 oraz prawa własności
budynku położonego na tej
nieruchomości.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora PCPR w Otwocku do
realizacji programu z zakresu
„Opieki nad dzieckiem i rodzina”
zgodnie z Porozumieniem Nr
2/7/2009 zawartym w dniu
198.06.2009 r.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ustalenia dodatku

CCIV/124/09

16.06.2009

CCV/124/09

16.06.2009

CCVI/124/09

16.06.2009

CCVII/124/09

16.06.2009

CCVIII/124/09

16.06.2009

CCIX/124/09

16.06.2009

CCX/125/09

23.06.2009

CCXI/126/09

26.06.2009

CCXII/126/09

26.06.2009

CCXIII/126/09

26.06.2009

CCXIV/128/09

07.07.2009

CCXV/128/09

07.07.2009

CCXVI/128/09

07.07.2009
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie ustalenia czynszu
dzierżawnego za grunt o łącznej
pow. 201 m2 stanowiący własność
Powiatu Otwockiego, położony
w Otwocku przy ul.
Rzemieślniczej, oznaczony w
ewidencji gruntów jako działki 1/1,
1/4 i 2/11 z obr. 43.
W sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Kołbieli ul. Parkowa 10
Pana Marka Klementewicza.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Otwocku, ul. Majowa 17/19 Pani
Katarzynie Nosowskiej.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym im. prof. A.
Grucy w Otwocku, ul.
Konarskiego 13 Pani Grażynie
Gągale.
W sprawie zatrudnienia Dyrektora
Ogniska Wychowawczego im. k.
Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku
przy ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXI/153/2001 Zarządu Powiatu
Otwockiego z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach
położonych na terenie gminy
Kołbiel oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego na okres nie
dłuższy niż 3 lata.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
otwockiego za I półrocze 2009
roku.

CCXVII/129/09

21.07.2009

CCXVIII/129/09

21.07.2009

CCXIX/129/09

21.07.2009

CCXX/132/09

11.08.2009

CCXXI/133/09

20.08.2009

CCXXII/133/09

20.08.2009

CCXXIII/133
/09

20.08.2009

CCXXIV/133
/09

20.08.2009

CCXXV/133/09

25.08.2009

Zmiana
uchwały Nr
CCXI/153/01
z dnia
06.11.2009 r.,
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W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
65. uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej
w trzecim ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
66. Otwockiego, położonej w
Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze
wieczystej KW WA
10/00048905/8.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania wszelkich czynności
w zakresie realizacji projektu
systemowego „Sprawni i
Samodzielni” w ramach Programu
67. Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
68. uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom plac.
69. opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie określenia głównych
70. założeń do projektu uchwały
budżetowej Powiatu na 2010 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
71. uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

72.

W sprawie wykonania uchwały Nr
222/XXXIII/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 2 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudow. nieruchomości,
stanowiącej własność Powiatu

CCXXVI/134
/09

25.08.2009

CCXXVII/137
/09

03.09.2009

CCXXVIII/138
/09

15.09.2009

CCXXIX/138
/09

15.09.2009

CCXXX/140/09

22.09.2009

CCXXXI/140
/09

22.09.2009

CCXXXII/140
/09

22.09.2009

CCXXXIII/142
/09

05.10.2009
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Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Ziemowita 7, oznaczonej
jako działka ewid. Nr 4/3 o pow.
2122 m2 z obr. 84

73.

74.

75.

76.

W sprawie podziału pracy w
Zarządzie Powiatu

W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do czynności
prawnych dotyczących pozyskania
dotacji na zakup samochodu
lekkiego specjalnego– dowodzenia
i łączności z funkcją ograniczania
skażeń radiacyjnych z WFOŚiGW
w warszawie.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego

CCXXXIV/142
/09

05.10.2009

CCXXXV/143
/09

20.10.2009

CCXXXVI/143
/09

20.10.2009

CCXXXVII/145
/09

27.10.2009

77.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny w
Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22

CCXXXVIII/145
/09

27.10.2009

78.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu DzieckaIntegracyjnego Centrum Opieki
i Wychowania „13” w Otwocku
przy ul. Komunardów 10.

CCXXXIX/145
/09

27.10.2009

79.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku
przy ul. Myśliwskiej 2.

CCXL/145/09

27.10.2009

80.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Rodzinnego
Domu Dziecka w Otwocku przy ul.
Ujejskiego 14.

CCXLI/145/09

27.10.2009

81.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Ogniska
Wychowawczego „Świder” im. K.
Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku
przy ul. Mickiewicza 43/47.

CCXLII/145/09

27.10.2009

Traci moc
uchwała Nr
CLXXIII/109
/09 z dnia
31.03.2009 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
VIII/2/10
z dnia
23.12.2010 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCCLXXXIX/
161/06
z dnia
23.08.2009 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCCXXXV
III/161/06
z dnia
23.08.2009 r.
Traci moc
uchwała Nr
XXI/16/09
z dnia
22.03.2007 r.
Traci moc
uchwała Nr
CXXXII/58
/2004 z dnia
21.04.2004 r.
Traci moc
uchwałą nr
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CCCXV/121/
17 z dnia
18.01.2017 r.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Apolonii
Żołądek – dyrektorowi ZSE-G w
Otwocku przy ul. Konopnickiej 3
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Hannie
Majewskiej-Smółce – dyrektorowi
Oświaty Powiatowej w Otwocku
przy ul. Poniatowskiego 10.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2010 rok.
W sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego;
(p. A. Wiczyńska).
W sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego;
(p. K. Komorzycka).
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie umorzenia odsetek
ustawowych naliczonych od
nieterminowych opłaconych not
obciążeniowych: 68/03/09,
101/04/09, 137/04/09
wystawionych za media dla
zlikwidowanego Centrum
Informatyki i Obsługi
Administracji MUW w Warszawie.
W sprawie wyodrębnienia
Centrum Aktywizacji Zawodowej
w ramach Powiatowego Urzędu
Pracy w Otwocku.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.
W sprawie zmian w budżecie
powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

CCXLIII/148
/09

10.11.2009

CCXLIV/148
/09

10.11.2009

CCXLV/149/09

13.11.2009

CCXLVI/151
/09

24.11.2009

CCXLVII/09

24.11.2009

CCXLVIII/151
/09

24.11.2009

CCXLIX/151
/09

24.11.2009

CCL/154/09

08.12.2009

CCLI/156/09

16.12.2009

CCLII/156/09

16.12.2009

CCLIII/156/09/

16.12.2009

CCLIV/157/09

18.12.2009
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94.

95.

96.

97.

98.

L.p.

1.

2.

3.

4.

W sprawie ogłoszenia w sprawie
ogłoszenia Otwartego Konkursu
Ofert na wykonywanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Otwocku w
2010 r.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2010 r.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2009
uchwalonego uchwałą Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała w sprawie
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w czwartym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 10/00048905/8.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli zarządczej na 2010
rok w jednostkach organizacyjnych
Powiatu otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wsparcie
wykonania zadań publicznych
w 2010 roku.

CCLV/158/09

29.12.2009

CCLVI/158/09

29.12.2009

CCLVII/158
/09

29.12.2009

CCLVIII/158
/09

29.12.2009

CCLIX/158/09

29.12.2009

2010 rok
Numer
Data
uchwały

CCLX/160/10

13.01.2010

CCLXI/162/10

27.01.2010

CCLXII/165/10

02.03.2010

CCLXIII/166/10

10.03.2010

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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5.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej „Wrzos” w Otwocku
przy ul. Zagłoby 8/10.

CCLXIV/167/10

17.03.2010

6.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Otwocku przy ul.
Konopnickiej 17.

CCLXV/167/10

17.03.2010

7.

8.

9.

10.

11.
12.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej „Anielin” w Karczewie
przy ul. Anielin 1.

W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2009 rok.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXII/153/2001 z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach
położonych na terenie miasta
Otwocka oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego na okres nie
dłuższy niż 3 lata.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCX/153/2001 z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach
położonych na terenie miasta
Józefowa oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego na okres nie
dłuższy niż 3 lata.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom

CCLXVI/167/10

Traci moc
uchwała Nr
CCCLXXXVII
/161/06
z dnia
23.08.2006 r.
Traci moc
uchwałą Nr
DLVII/201/14
z dnia
09.09.2014 r.
Traci moc
uchwała Nr
CCCLXXXVI
/161/06
z dnia
23.08.2006 r.,
Traci moc
uchwałą Nr
DLV/201/14
z dnia
09.09.2014 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCCLXXXV
/161/06
z dnia
23.08.2006 r.

17.03.2010

Traci moc
uchwałą Nr
DLVI/201/14
z dnia
09.09.2014 r.
CCLXVII/168/10

19.03.2010

24.03.2010

Zmiana
uchwały Nr
CCXII/153
/2001 z dnia
06.11.2001 r.

CCLXIX/169/10

24.03.2010

Zmiana
uchwały Nr
CCX/153/2001
z dnia
6.11.2001 r.

CCLXX/169/10

24.03.2010

CCLXXI/169/10

24.03.2010

CCLXVIII/169
/10

Traci moc
uchwała Nr
CLXXIX/118
/09 z dnia
19.05.2009 r.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

placówek opiekuńczowychowawczym.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwała Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Józefów na lata 20102032”.
W sprawie zaopiniowania projektu
aktualizacji „Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta Józefów na
lata 2010-2013 z perspektywą na
lata 2014-2017”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Ziemowita 7, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka Nr
4/3 o pow. 2111 m2 z obr. 84,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW W 10/000277/8.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla miasta Józefów na lata 20102013’ z perspektywą na lata 20142017”
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w piątym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/ 2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 10/00048905/8
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010

CCLXXII/169/10

24.03.2010

CCLXXIII/170
/ 10

30.03.2010

CCLXXIV/171/
10

07.04.2010

CCLXXV/171/10

17.04.2010

CCLXXVI/171/
10

07.04.2010

CCLXXVII/172
/ 10

14.04.2010

CCLXXVIII/174
/10

21.04.2010

CCLXXIX/175/
10

27.04.2010

CCLXXX/175/10

27.04.2010
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22.

23.

24.

25.

uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie udzielenia
nieoprocentowanej pożyczki
krótkoterminowej Zespołowi
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej stawki czynszu
z tytułu najmu budynku
kontenerowego o pow. użytkowej
750 m2 oraz budynku
gospodarczego (dawnej lodowni)
o pow. użytkowej 100 m2,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, usytuowanych na
nieruchomości położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 2260/2
o pow. 110219 m2, uregulowanej
w księdze wieczystej WA
1O/00048905/8.
W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej o pow. 1336 m2
położonej w Kołbieli, stanowiącej
część działki ew. 2260/2 o pow.
110219 m2, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA 1O/00048905/8, niezbędnej
do obsługi budynku
kontenerowego oraz budynku
gospodarczego (dawnej lodowni).
będących przedmiotem najmu, na
czas oznaczony do 1 roku.

CCLXXXI/176
/10

29.04.2010

CCLXXXII/177
/10

06.05.2010

CCLXXXIII/178
/10

13.05.2010

CCLXXXIV/178
/10

13.05.2010

26.

W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w
Otwocku.

CCLXXXV/179
/10

19.05.2010

27.

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Józefowie, ul.
Główna 10.

CCLXXXVI/180
/10

26.05.2010

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXXX/204
/10 z dnia
26.10.2010 r.

Traci moc
uchwała Nr
CXCVII/83/04
z dnia
07.12.2004 r.,
Traci moc
uchwałą Nr
DLXVIII/205
/14 z dnia
09.10.2014 r.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

W sprawie powołania Komisji
Konkursu w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Józefowie, ul.
Ks. Malinowskiego 7.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwała Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w
Otwocku do zadań związanych
z realizacją projektu „Większy
dostęp - Lepsza skuteczność”.
W sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie w trybie
bezprzetargowym budynku
warsztatowego o pow. użytkowej
1033 m2, a także na
wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej o pow. 4436 m2
położonej w Kołbieli, stanowiącej
część działki ew. 2260/2 o pow.
110 219 m2, uregulowanej w
księdze wieczystej WA
1O/00048905/8, niezbędnej do
obsługi budynku warsztatowego
będącego przedmiotem najmu, na
czas oznaczony do 1 roku.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Piotr Piórkowski.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Paulina Wyszomierska.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Dorota Seroczyńska.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Marta Zawistowska-Krysztofik.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Agnieszka Dubińska.
W sprawie powołania Komisji

CCLXXXVII
/180/10

26.05.2010

CCLXXXVIII
/180/10

26.05.2010

CCLXXXIX/183
/10

09.06.2010

CCXC/183/10

09.06.2010

CCXCI/184/10

16.06.2010

CCXCII/184/10

16.06.2010

CCXCIII/184/10

16.06.2010

CCXCIV/184/10

16.06.2010

CCXCV/184/10

16.06.2010

CCXCVI/184/10

16.06.2010
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Magdalena Krupa.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Małgorzata Rokicka.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Robert Czerniecki.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Hanna Skolmowska.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Agnieszka Placzke.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Christina Majewska.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Piotr Majewski.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
p. Waldemar Mileszczyk.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009

CCXCVII/184/10

16.06.2010

CCXCVIII/184
/10

16.06.2010

CCXCVIX/184
/10

16.06.2010

CCC/184/10

16.06.2010

CCCI/184/10

16.06.2010

CCCII/184/10

16.06.2010

CCCIII/184/10

16.06.2010

CCCIV/184/10

16.06.2010

CCCV/184/10

16.06.2010

CCCVI/185/10

22.06.2010

CCCVII/186/10

29.06.2010
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

roku – uchwała budżetowa.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych jednostek
organizacyjnych i
skonsolidowanego bilansu powiatu
otwockiego za 2009 rok.
W sprawie funkcjonowania
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Otwocku prowadzonej przez
Świadczeniodawcę ZP ZOZ.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych w 2010 roku.
W sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego w rachunku
bieżącym na pokrycie
występującego w trakcie roku 2010
przejściowego deficytu
budżetowego.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w szóstym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 10/00048905/8.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Ziemowita 7, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
nr 4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/000277/8.
W sprawie powierzenia Panu
Cezaremu Łukaszewskiemu
stanowiska dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Józefowie, ul.
Główna 10.
W sprawie powierzenia Pani
Beacie Kuchniewskiej stanowiska
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Józefowie, ul.
Ks. Malinowskiego 7.
W sprawie ustalenia dodatku

CCCVIII/186/10

29.06.2010

CCCIX/187/10

06.07.2010

CCCX/188/10

13.07.2010

CCCXI/188/10

13.07.2010

CCCXII/189/10

20.07.2010

CCCXIII/189/10

20.07.2010

CCCXIV/189/10

20.07.2010

CCCXV/190/10

27.07.2010

CCCXV/190/10

27.07.2010

CCCXVII/190/10

27.07.2010
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek oświatach dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwała Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwała Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za I półrocze 2010
roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie wypłacania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2011 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej terminu rozpoczęcia i
zakończenia likwidacji
Gospodarstwa Pomocniczego Nr 1
Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, Gospodarstwa
Pomocniczego Nr 2.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w czwartym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.

CCCXVIII/190
/10

27.07.2010

CCCXIX/192/10

10.08.2010

CCCXX/194/10

25.08.2010

CCCXXI/194/10

25.08.2010

CCCXXII/195/10

31.08.2010

CCCXXIII/198
/10

16.09.2010

CCCXXIV/198
/10

16.09.2010

CCCXXV/199/10

22.09.2010

CCCXXVI/200
/10

30.09.2010

CCCXXVII/201
/10

05.10.2010

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXXXII
/206/10 z dnia
12.11.2010 r.
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69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

Ziemowita 7, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr
4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/0000277/8
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w siódmym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 10/00048905/8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie zmiany w Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego
Urzędu Pracy w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa
Zmieniająca uchwałę Nr
CCCXXIV/198/10 z dnia
16.09.2010 r. w sprawie określenia
głównych założeń do projektu
uchwały budżetowej na rok 2011
Rady Powiatu w Otwocku.
W sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2011-2022.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2011 r.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Komendantowi
Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do zadań
związanych z realizacją projektu
realizowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w
ramach Priorytetu VII – Promocja
integracji, działanie 7.3. –
Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji pt.:
„Szkolenie organizowane przez
Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Otwocku
środkiem aktywnej integracji
mieszkańców powiatu

CCCXXVIII/201
/10

05.10.2010

CCCXXIX/203
/10

19.10.2010

CCCXXX/204/10

26.10.2010

CCCXXXI/204
/10

26.10.2010

CCCXXXII/206
/10

12.11.2010

CCCXXXIII/206
/10

12.11.2010

CCCXXXIV/206
/10

12.11.2010

CCCXXXV/207
/10

18.11.2010

Zmiana
w uchwale Nr
CCLXXXV
/179/10 z dnia
19.05.2010 r.

Zmiana
uchwały Nr
CCCXXIV
/198/10 z dnia
16.09.2010 r.
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otwockiego”.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Rodzinnego
Domu Dziecka w Podbieli.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały
w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2011 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2009 roku – uchwała budżetowa.
W sprawie rozłożenia na raty
zaległości Pani …………………
z tytułu korzystania z lokalu przy
ul. Karczewskiej 38 m.5.
W sprawie zatrudnienia Dyrektora
Rodzinnego Domu Dziecka
w Podbieli.
W sprawie dokonania przeniesień
pomiędzy poszczególnymi
zadaniami, określonymi w planie
finansowym podziału środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu
Otwockiego na rok 2010.
W sprawie zatrudnienia dyrektora
Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej z siedzibą
w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii ,,Jędruś”
w Józefowie, ul. Główna 10 do
zadań związanych z realizacją
projektu ,,Judo – formą integracji
i aktywizacji podopiecznych
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii ,,Jędruś”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2009 roku – uchwała budżetowa.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych, polegających

CCCXXXVI/207
/10

18.11.2010

CCCXXXVII
/208/10

26.11.2010

CCCXXXVIII
/208/10

26.11.2010

CCCXXXIX/208
/10

26.11.2010

CCCXL/208/10

26.11.2010

CCCXLI/208/10

26.11.2010

CCCXLII/208/10

26.11.2010

CCCXLIII/209
/10

30.11.2010

CCCXLIV/209
/10

30.11.2010

CCCXLV/210/10

03.12.2010

Traci moc
uchwałą
Nr CLIX/62/16
z dnia
20.01.2016 r.

Traci moc
uchwała
Nr I/1/2006
z dnia
8.12.2006 r.,

100

na zaciąganiu kredytów i pożyczek
oraz udzielaniu pożyczek,
poręczeń i gwarancji, a także
emisji papierów wartościowych,
oraz do składania oświadczenia
woli w sprawach majątkowych.

- Traci moc
uchwałą Nr
IV/1/10 z dnia
15.12.2010 r.

IV KADENCJA 2010-2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych, polegających
na zaciąganiu kredytów i pożyczek
oraz udzielaniu pożyczek,
poręczeń i gwarancji, a także
emisji papierów wartościowych,
oraz do składania oświadczenia
woli w sprawach majątkowych.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
palcówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie dokonania przeniesień
pomiędzy poszczególnymi
zadaniami, określonymi w planie
finansowym podziału środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu
Otwockiego na rok 2010.

8.

W sprawie podziału pracy
w Zarządzie Powiatu.

9.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwała Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.

I/1/10

15.12.2010

II/1/10

15.12.2010

III/1/10

15.12.2010

IV/1/10

15.12.2010

V/2/10

23.12.2010

VI/2/10

23.12.2010

VII/2/10

23.12.2010

VIII/2/10

23.12.2010

IX/2/10

23.12.2010

Traci moc
uchwała Nr
CCCXLV/210
/10 z dnia
03.12.2010 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCLXI/88/12
z dnia
31.07.2012 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCXXXIV/142
/09 z dnia
05.10.2009 r.
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10.

11.

12

L.p.

1.

2.

3.

4.

W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2011 r.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Otwocku o
zasięgu ponadgminnym w 2011 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2010
uchwalonego uchwałą Nr
248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009
roku – uchwała budżetowa.

Uchwała w sprawie
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w ósmym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 10/00048905/8.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w piątym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Ziemowita 7, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr
4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/0000277/8.
W sprawie zatwierdzenia rocznego
planu kontroli zarządczej na 2011
rok w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
„Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10
do zadań związanych z realizacją
projektu „Edukacja plastyczna
podopiecznych Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”.

X/2/10

23.12.2010

XI/2/10

23.12.2010

XII/3/10

30.12.2010

2011 rok
Numer
Data
uchwały

XIII/4/11

04.01.2011

XIV/5/11

11.01.2011

XV/7/11

25.01.2011

XVI/9/11

01.02.2011

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania i
złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu
„EUROPEJSKA JAKOŚĆ PRACY
W TURYSTYCE”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Ośrodka Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Józefowie, ul.
Marszałka Piłsudskiego 22 do
zadań związanych
z realizacją projektu „Zajęcia
psychoedukacyjne dla
wychowanków i kadry
Ośrodka Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Józefowie” w ramach
IX Priorytetu,
Działanie 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W sprawie ustalenia zasad
postępowania z ruchomościami,
które stały się własnością powiatu
na podstawie orzeczeń sądowych
o ich przepadku.

W sprawie powołania członków
Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
otwockiego.

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Otwocku, ul. Filipowicza 9.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w dziewiątym
ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
ew. Nr 2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej

XVII/9/11

01.02.2011

XVIII/10/11

08.02.2011

XIX/11/11

16.02.2011

XX/13/11

01.03.2011

XXI/14/11

08.03.2011

XXII/16/11

24.03.2011

Traci moc
uchwała Nr
VI/2/2006
z dnia
12.12.2006 r.,
Nr LVII/34/07
z dnia
21.08.2007 r.,
Nr
CLXXVIII/118
/09 z dnia
19.05.2009 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCXCVI/100
/12 z dnia
24.10.2012 r.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

WA 1O/00048905/8 urządzonej w
Sądzie Rejonowym w Otwocku.
W sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż i zbycia w
drodze rokowań z nabywcą
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ew. Nr
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/00048905/8,
urządzonej w Sądzie Rejonowym
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie przedstawienia
rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2010 rok.
W sprawie przedłużenia Pani
Apolonii Żołądek powierzenia
stanowiska dyrektora ZSE-G w
Otwocku, ul. Konopnickiej 3.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Pani Bogumile
Więckowskiej -Przewodniczącej
Zarządu Powiatu w Otwocku do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Mirosławowi
Pszonce – Wicestaroście
Otwockiemu do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Januszowi
Budnemu – etatowemu członkowie
Zarządu Powiatu w Otwocku do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Pani Alicji
Matuszewskiej – Skarbnikowi
Powiatu Otwockiego do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie

Zmiana
uchwałą Nr
XXXIX/25/11
z dnia
10.05.2011 r.
XXIII/16/11

24.03.2011

XXIV/16/11

24.03.2011

XXV/17/11

29.03.2011

XXVI/17/11

29.03.2011

XXVII/19
/11

07.04.2011

XXVIII/19
/11

07.04.2011

XXIX/19/11

XXX/19/11

XXXI/19/11

XXXII/19
/11

07.04.2011

07.04.2011

07.04.2011

07.04.2011

Uchylona
uchwałą Nr
CLXXXVIII
/69/12 z dnia
06.03.2012 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CLXXXVI/69/
12 z dnia
06.03.2012 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CLXXXVII/69/
12 z dnia
06.03.2012 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CLXXXVIII
/69/12 z dnia
06.03.2012 r.
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21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

zamówienia publicznego.
W sprawie zmian budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zmian budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2011 roku.
W sprawie likwidacji pojazdu,
który stał się własnością powiatu
na podstawie orzeczenia sądu o ich
przepadku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w szóstym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Ziemowita 7, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr
4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/0000277/8
prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Otwocku.
W sprawie w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIII/16/11 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia
24 marca 2011 r. w sprawie
odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż i zbycia
w drodze rokowań z nabywcą
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ew. Nr
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/00048905/8,
urządzonej w Sądzie Rejonowym
w Otwocku.
W sprawie powierzenia Pani
Joannie Michalczyk stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku,
ul. Filipowicza 9.

XXXIII/20
/11
XXXIV/22
/11

12.04.2011
20.04.2011

XXXV/22
/11

20.04.2011

XXXVI/24
/11

04.05.2011

XXXVII/24
/11

04.05.2011

XXXVIII
/25/11

10.05.2011

XXXIX/25
/11

10.05.2011

XL/25/11

10.05.2011

29.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.

XLI/25/11

10.05.2011

30

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na wsparcie wykonania zadań
publicznych Powiatu Otwockiego
w 2011 roku w dziedzinach:
kultury fizycznej i sportu oraz
pozostała działalność

XLII/25/11

10.05.2011

Zmiana
uchwały Nr
XXIII/16/11
z dnia
24.03.2011r.
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

(bezpieczeństwo publiczne).
W sprawie odwołania Pani
Grażyny Gągały ze stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w
Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym im. prof.
A. Grucy w Otwocku przy ul.
Konarskiego 13.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie odwołania dyrektora ZP
ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego
44.
W sprawie nawiązania stosunku
pracy z dyrektorem ZP ZOZ w
Otwocku przy ul. Batorego 44.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie powołana powiatowego
zespołu koordynującego realizację
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

XLIII/26/11

17.05.2011

XLIV/26/11

17.05.2011

XLV/26/11

17.05.2011

XLVI/26/11

17.05.2011

XLVII/27/11

24.05.2011

XLVIII/28/11

31.05.2011

XLIX/29/11

07.06.2011

L/29/11

07.06.2011

LI/30/11

14.06.2011

LII/30/11

14.06.2011

LIII/30/11

14.06.2011

LIV/30/11

14.06.2011

LV/30/11

14.06.2011

LVI/30/11

14.06.2011

LVII/30/11

14.06.2011

LVIII/30/11

14.06.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CL/58/11
z dnia
13.12.2011 r.
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47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych jednostek
organizacyjnych i
skonsolidowanego bilansu powiatu
otwockiego za 2010 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2011-2022.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wyznaczenia Pani Anny
Szostak do kierowania Ogniskiem
Wychowawczym im. K.
Lisieckiego „Dziadka”
w Otwocku przy ul. Mickiewicza
43/47 podczas nieobecności
dyrektora Pani Agnieszki
Wieczorek.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Komendantowi
Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do zadań
związanych z realizacją dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie – na zakup
lekkiego samochodu specjalnego
kwatermistrzowskiego do wsparcia

LIX/30/11

14.06.2011

LX/30/11

14.06.2011

LXI/30/11

14.06.2011

LXII/30/11

14.06.2011

LXIII/30/11

14.06.2011

LXIV/30/11

14.06.2011

LXV/30/11

14.06.2011

LXVI/32/11

28.06.2011

LXVII/32/11

28.06.2011

LXVIII/33/11

05.07.2011

LXIX/33/11

05.07.2011

LXX/33/11

05.07.2011

LXXI/34/11

12.07.2011

Uchylona
uchwałą Nr
CCLVIII/87/12
z dnia
24.07.2012 r.
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.

działań ratowniczych
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego
Urzędu Pracy w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku
nieruchomości gruntowej
położonej w Otwocku przy ul.
Ziemowita, stanowiącej własność
Powiatu Otwockiego, oznaczonej
jako działka ew. 4/4 o pow.
5001 m2 z obr. 84, uregulowana w
księdze wieczystej WA
1O/00000277/8,
na okres 3 lat.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do realizacji
i rozliczenia programów: „Budowa
lokalnego systemu pomocy
dziecku i rodzinie w powiecie
otwockim – Lokomotywa” oraz
„Badanie środowisk zagrożonych
przemocą w rodzinie oraz
zwiększenie świadomości
społecznej – Wiedzieć, Widzieć,
Pomagać”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie ustalenia ceny w
drugich rokowaniach na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 2260/2 o
pow. 110219 m2, uregulowanej
w księdze wieczystej KW WA
10/00048905/8.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego,
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu

LXXII/34/11

12.07.2011

LXXIII/36/11

27.07.2011

LXXIV/37/11

02.08.2011

LXXV/37/11

02.08.2011

LXXVI/38/11

09.08.2011

LXXVII/40/11

30.08.2011

LXXVIII/40
/11

30.08.2011

LXXIX/40/11

30.08.2011

LXXX/40/11

30.08.2011

LXXXI/40/11

30.08.2011
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70.

71.

72.
73.

74.

75.

wykonania planu finansowego
Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej za I
półrocze 2011 roku.
W sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania programu współpracy
Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2012 rok.
W sprawie wykonania uchwały nr
75/X/11 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 25 sierpnia 2011 r. w
sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu użytkowego w
budynku położonym w Otwocku
przy ul. Andriollego 80 wraz z
udziałem w prawie własności
działki nr ew. 9/6 w obr. 145 oraz
udziału 1/5 części w prawie
własności działki nr ew. 9/7 w obr.
145.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2012 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Komendantowi
Powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do zadań
związanych z opracowaniem i
realizacja projektów z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z
Priorytetu VII –Promocja
integracji społecznej, Działanie
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji pt. : „
Wykwalifikowana kadra gwarancją
bezpieczeństwa w powiecie
otwockim” i „Profesjonalne
szkolenie gwarancja
bezpieczeństwa w powiecie
otwockim” związane ze
szkoleniami dla funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej i
ochotników z Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu
otwockiego.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego oraz przyznania
Pani …. bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 2316/20 i

LXXXII/41/11

06.09.2011

LXXXIII/42
/11

13.09.2011

LXXXIV/42/11

13.09.2011

LXXXV/42/11

13.09.2011

LXXXVI/43/11

20.09.2011

LXXXVII/44
/11

28.09.2011
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76.

77.

78.

79.
80.

81.

82.

83.

2316/37 o łącznej pow. 196 m2 z
obr. 13 Kołbiel, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00048905/8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały
w sprawie Programu
Współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012 rok.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek
opiekuńczo – wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości

LXXXVIII/44
/11

28.09.2011

LXXXIX/45/11

04.10.2011

XC/45/11

04.10.2011

XCI/46/11

11.10.2011

XCII/48/11

25.10.2011
Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

XCIII/49/11

02.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

XCIV/49/11

XCV/49/11

02.11.2011

02.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA10/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA10/00037572/4.
W sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zamortyzowanych i
wyeksploatowanych środków
trwałych w postaci pojazdów
specjalnych transportu sanitarnego
stanowiących własność Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej przy ul. Batorego 44
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 5 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 11 w budynku

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

XCVI/49/11

02.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

XCVII/49/11

02.11.2011

XCVIII/49
/11

02.11.2011

XCIX/49/11

02.11.2011
Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

C/51/11

08.11.2011

CI/51/11

08.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
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90.

91.

92.

93.

przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 13 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 15 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 21 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 32 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu

CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CII/51/11

08.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CIII/51/11

08.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CIV/51/11

CV/51/11

08.11.2011

08.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.
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94.

95.

96.
97.

98.

99.

stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 33 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 35 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2012 r.
W sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej stawki czynszu z
tytułu najmu budynku
kontenerowego o pow. użytkowej
750 m2 oraz budynku
gospodarczego (dawnej lodowni) o
pow. użytkowej 100 m2 oraz
dzierżawy gruntu o pow. 1336 m2
niezbędnego do obsługi w/w
budynków stanowiącego własność
Powiatu Otwockiego, oznaczonego
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2 z obr.
Kołbiel, uregulowanego w księdze
wieczystej WA 1O/00048905/8.
W sprawie ustalenia ceny w
trzecich rokowaniach na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CVI/51/11

08.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CVII/51/11

08.11.2011

CVIII/52/11

14.11.2011

CIX/52/11

14.11.2011

CX/53/11

22.11.2011

CXI/53/11

22.11.2011
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100

101

102

103

104

Otwockiego, położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 2260/2 o
pow. 110219 m2, uregulowanej w
księdze wieczystej KW WA
1O/00048905/8.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 7 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 8 przy ul.
Karczewskiej 38 w Otwocku
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 9 w budynku przy
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 10 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie przyznania dyrektorom

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CXII/53/11

22.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.
CXIII/53/11

22.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CXIV/53/11

22.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CXV/53/11

22.11.2011

CXVI/53/11

22.11.2011

114

105

106

107

108

109

110

szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego .
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie naliczania odsetek od
należności Powiatu, do których nie
stosuje się przepisów Ordynacji
podatkowej.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu Regulaminu
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20122014.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 1 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w

CXVII/53/11

22.11.2011

CXVIII/53/11

22.11.2011

CXIX/53/11

22.11.2011

CXX/56/11

29.11.2011

CXXI/56/11

29.11.2011

CXXII/56/11

29.11.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CDLXXXII
/182/14
z dnia
15.04.2014 r.

115

111

112

113

114

księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
w sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 5 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 7 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w

CXXIII/56/11

29.11.2011

CXXIV/56/11

29.11.2011

CXXV/56/11

29.11.2011

CXXVI/56/11

29.11.2011

116

115

115

116

117

księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 8 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 9 w budynku przy
ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz
przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 10 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 11 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w

CXXVII/56/11

29.11.2011

CXXVIII/56
/11

29.11.2011

CXXIX/56/11

29.11.2011

CXXX/56/11

29.11.2011

117

118

119

120

121

księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 12 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 13 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 14 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 17 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w

CXXXI/56/11

29.11.2011

CXXXII/56/11

29.11.2011

CXXXIII/56
/11

29.11.2011

CXXXIV/56
/11

29.11.2011

118

122

113

114

115

116

117

118
119

księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 18 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 20 w budynku
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku
oraz przyznania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki ew. 46/11, 46/12,
46/17 i 46/20 o łącznej pow. 1355
m2 z obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00050977/0.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wsparcie zadań
publicznych w 2012 roku.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego w 2012 roku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica w
Otwocku przy ul. M. Konopnickiej
3 do podpisania umowy, realizacji i
rozliczenia projektu Nr 2011-1-PL1LEO01-18389 pt.
„Jakość pracy w nowoczesnej
turystyce” w ramach programu
„Leonardo da Vinci”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie ustalenia ceny lokali

CXXXV/56/11

29.11.2011

CXXXVI/56
/11

29.11.2011

CXXXVII/56
/11

29.11.2011

CXXXVIII/56
/11

29.11.2011

CXXXIX/56
/11

29.11.2011

CXL/56/11

29.11.2011

CXLI/57/11

06.12.2011

CXLII/57/11

06.12.2011

Unieważnienie
konkursu
uchwałą Nr
CLXXXII/68
/12 z dnia
28.02.2012 r.

Traci moc

119

120

121

122

123

mieszkalnych nr 16, 24, 26, 29 i 31
oraz lokali niemieszkalnych nr 1,
2, 3, 4 i 5 w budynku przy ul.
Karczewskiej 38 w Otwocku
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 19 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego nr 23 w budynku
przy ul. Karczewskiej 38 w
Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ustalenia ceny lokali
mieszkalnych nr 28 i 30 w
budynku przy ul. Karczewskiej 38
w Otwocku oraz przyznania
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, w budynku
położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
W sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków komisji
konkursowych
oceniających wnioski na realizację
zadań publicznych Powiatu
Otwockiego.

uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.
CXLIII/57
/11

06.12.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CXLIV/57/11

06.12.2011

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.

CXLV/57/11

06.12.2011

CXLVI/57/11

06.12.2011

120

124

125

126

127

128

129

130

131
132

133

134

135
136

W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego w 2012 roku.
W sprawie Regulaminu
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20122014.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie powołania
powiatowego zespołu
koordynującego realizację
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w
Otwocku przy ul. Górnej 13 do
podpisania umowy z firmą
POLKOMTEL S.A.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie wyrażenia zgody na
przelew wierzytelności ZP ZOZ
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Otwockiego
w 2012 roku w dziedzinie kultury.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na wsparcie zadań
publicznych Powiatu Otwockiego
w 2012 roku w dziedzinach
turystyki i kultury.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2011.

CXLVII/58
/11

13.12.2011

CXLVIII/58
/11

13.12.2011

CXLIX/58/11

13.12.2011

CL/58/11

13.12.2011

CLI/58/11

13.12.2011

CLII/58/11

13.12.2011

CLIII/58/11

13.12.2011

CLIV/59/11

20.12.2011

CLV/59/11

20.12.2011

CLVI/59/11

20.12.2011

CLVII/59/11

20.12.2011

CLVIII/60/11

28.12.2011

CLIX/61/11

30.12.2011

Zmiana uchwałą
Nr CCCXXVIII
/119/13 z dnia
29.01.2013 r.

Traci moc
uchwałą Nr
DXXI/195/14
z dnia
30.07.2014 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXCIX
/143/13 z dnia
09.07.2013 r.

Traci moc
uchwała Nr
L/29/11
z dnia
07.06.2011 r.

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

2012 rok
L.p.

1.

Uchwała w sprawie
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej

Numer
uchwały

Data

CLX/62/12

04.01.2012

121

2.

3.

4.

5.

polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2012 r.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczo –
wychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek
opiekuńczo – wychowawczych
Powiatu Otwockiego.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2012.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2012.

CLXI/62/12

04.01.2012

CLXII/62/12

04.01.2012

CLXIII/63/12

12.01.2012

CLXIV/63/12

12.01.2012

6.

W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego w 2012 roku.

CLXV/63/12

12.01.2012

7.

W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wsparcie zadań
publicznych w 2012 roku.

CLXVI/63/12

12.01.2012

CLXVII/63/12

12.01.2012

CLXVIII/65
/12

24.01.2012

CLXIX/65/12

24.01.2012

CLXX/66/12

02.02.2012

8.

9.

10
11.

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na powierzenie
i wsparcie zadań publicznych
Powiatu Otwockiego w 2012 roku
w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania i
złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu „EUROPEJSKA JAKOŚĆ
PRACY”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej

Unieważniona
uchwałą Nr
CLXXXIV/68/
12 z dnia
28.02.2012 r.
Załączniki
unieważnione
uchwałą Nr
CLXXXV/68
/12 z dnia
28.02.2012 r.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2012 r.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz
Głównemu Księgowemu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do realizacji i
rozliczenia projektu „Asysta
rodzinna – reintegracja społeczna
mieszkańców obszarów wiejskich
z Powiatu Otwockiego”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Otwocku
oraz Skarbnikowi Powiatu
Otwockiego do prowadzenia
negocjacji z wierzycielami
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Otwocku
przy ul. Batorego 44.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora Oświaty Powiatowej
w Otwocku do składania
oświadczenia woli w sprawach
umów dotacji z zakresu oświaty i
wychowania.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Otwocku do składania
oświadczenia woli w sprawach
umów dotacji z zakresu pomocy
społecznej i polityki społecznej.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Otwocku do składania
oświadczenia woli w sprawach
umów dotacji z zakresu
zatrudnienia, bezrobocia i
aktywizacji zawodowej.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na wykonywanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Centrum
Interwencji Kryzysowej w
Otwocku w 2012 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na wykonywanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych

CLXXI/66/12

02.02.2012

CLXXII/67/12

14.02.2012

CLXXVIII/67/
12

14.02.2012

CLXXIV/67/12

14.02.2012

CLXXV/67/12

14.02.2012

CLXXVI/67/12

14.02.2012

CLXXVII/67
/12

14.02.2012

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXVI/110/
12 z dnia
06.12.2012 r.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

niepełnosprawnych intelektualnie
w 2012 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na powierzenie
i wsparcie zadań publicznych
Powiatu Otwockiego w 2012 roku
w dziedzinach kultury fizycznej i
sportu.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu ochrony środowiska dla
gminy Karczew na lata 2011 –
2014 z perspektywą do roku
2018”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie powołania Komisji
Przetargowej oraz wprowadzenia
Regulaminu Pracy Komisji
Przetargowej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
publicznego na wybór
Koordynatora projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Powiatu
Otwockiego – wyrównujemy
szanse” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8.”Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 20072013.
W sprawie unieważnienia
konkursu ogłoszonego uchwałą Nr
CXXXIX/56/11
Zarządu Powiatu w Otwocku z
dnia 29 listopada 2011 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego w 2012 roku.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego w 2012 roku.
W sprawie unieważnienia uchwały
Nr CLXV/63/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku
z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert
na powierzenie zadania
publicznego w 2012 roku.
W sprawie unieważnienia części
uchwały Nr CLXVI/63/12 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 12
stycznia 2012 r. w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na wsparcie zadań

CLXXVIII/67
/12

14.02.2012

CLXXIX/67/12

14.02.2012

CLXXX/68/12

28.02.2012

CLXXXI/68/12

28.02.2012

CLXXXII/68
/12

28.02.2012

CLXXXIII/68/
12

28.02.2012

CLXXXIV/68/
12

CLXXXV/68
/12

28.02.2012

28.02.2012

Unieważnienie
konkursu
w uchwale Nr
CXXXIX/56
/11 z dnia
29.11.2011 r.

Unieważnienie
uchwały Nr
CLXV/63/12
z dnia
12.01.2012 r.

Unieważnienie
Załączników
uchwale Nr
CLXVI/63/12
z dnia
12.01.2012 r.
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publicznych w 2012 roku.

27.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Mirosławowi
Pszonce – Wicestaroście
Otwockiemu do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.

CLXXXVI/69
/12

06.03.2012

28.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Januszowi
Budnemu – etatowemu członkowi
Zarządu Powiatu w Otwocku do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

CLXXXVII/69
/12

06.03.2012

29.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Grzegorzowi
Michalczykowi – Członkowi
Zarządu Powiatu w Otwocku do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

CLXXXVIII
/69/12

06.03.2012

CLXXXIX/69
/12

06.03.2012

CXC/71/12

20.03.2012

CXCI/71/12

20.03.2012

30.

31.

32.

33.

34.

W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz
Głównemu Księgowemu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podpisania, złożenia, realizacji
i rozliczenia projektu „Sprawni i
Samodzielni”.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego położonych
na terenie miasta Józefowa.
W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie

CXCII/71/12

CXCIII/71/12

Uchyla się
uchwałę Nr
XXX/19/11
z dnia
07.04.2011 r.
Uchylona
uchwałą Nr
VII/2/14
z dnia
12.12.2014 r.
Uchyla się
uchwałę Nr
XXXI/19/11
z dnia
07.04.2011 r.
Uchylona
uchwałą Nr
VII/2/14
z dnia
12.12.2014 r.
Uchyla się
uchwałę Nr
XXIX/19/11
i Nr
XXXII/19/11
z dnia
07.04.2011 r.
Uchylona
uchwałą Nr
VII/2/14
z dnia
12.12.2014 r.

20.03.2012

Traci moc
uchwała Nr
CCX/153/2001
z dnia
06.11.2001 r.

20.03.2012

Traci moc
uchwała Nr
CCXI/153/01
z dnia

125

gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego położonych
na terenie gminy Kołbiel.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego położonych
na terenie miasta Otwocka.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie ogłoszenia Konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury im. Michała
Elwiro Andriollego
w Otwocku, ul. Poniatowskiego
10.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w
Otwocku do zadań związanych z
realizacją programów specjalnych.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do rozpatrywania
ofert na powierzenie zadania
publicznego Powiatu Otwockiego
w 2012 roku w dziedzinie kultury
pod nazwą „Organizacja
Powiatowego Kiermaszu
i Jarmarku Ludowego”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2011 rok.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż lokalu użytkowego
położonego w Otwocku przy ul.
Andriollego 80 wraz z udziałem w
prawie własności dz. ew. nr 9/6 z
obr. 145 oraz udziału 1/5 części w
prawie własności dz. ew. nr 9/7 z
obr. 145.
W sprawie przyznania
Panu………bonifikaty przy
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, w budynku

06.11.2001 r.

CXCIV/71/12

20.03.2012

CXCV/71/12

20.03.2012

CXCVI/72/12

27.03.2012

CXCVII/72/12

27.03.2012

CXCVIII/72
/12

27.03.2012

CXCIX/73/12

30.03.2012

CC/73/12

30.03.2012

CCI/74/12

11.04.2012

CCII/74/12

11.04.2012

Traci moc
uchwała Nr
CCXII/153
/01 z dnia
06.11.2001 r.
Traci moc
uchwałą Nr
XCI/46/19
z dnia
02.08.2019 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CCIII/74/12
z dnia
11.04.2012 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCXXIV/82/12
z dnia
18.06.2012 r.
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położonym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. 6/10 o pow. 2005
m2 z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00037572/4.
Zmieniająca uchwałę Nr
CXCVI/72/12 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 27.03.2012 r. w
sprawie ogłoszenia Konkursu i
powołania Komisji Konkursowej w
44. celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Michała Elwiro Andriollego w
Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.

45.

46.

47.

48.

49.

W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, oznaczonych jako
działki nr ew. 94/1 i 94/3 z obr. 9
w Karczewie na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie powołania Komisji
Przetargowej i zatwierdzenia
Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Powiecie
Otwockim o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty
14 000 euro,
(dla realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Powiatu
Otwockiego – wyrównujemy
szanse” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013).
W sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania „Programu
współpracy
Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2013 rok”.
W sprawie przedłużenia Panu
Henrykowi Matoskowi
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej -Curie w Otwocku,

Zmiana
uchwały Nr
CXCVI/72/12
z dnia
27.03.2012 r.
CCIII/74/12

11.04.2012

CCIV/75/12

17.04.2012

CCV/75/12

17.04.2012

Uchylona
uchwałą Nr
CCLXVI/90/12
z dnia
10.08.2012 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CDXC/185/14
z dnia
13.05.2014 r.

CCVI/75/12

17.04.2012

CCVII/75/12

17.04.2012

CCVIII/76/12

19.04.2012
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

ul. Pułaskiego 7.
W sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne wynajęcie Pracowni
Diagnostyki laboratoryjnej Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku.
W sprawie zatwierdzenia umowy
partnerskiej zawartej pomiędzy
Towarzystwem
Psychoprofilaktycznym Oddział w
Warszawie a Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku na realizację projektu
„Z opieki w dorosłość – model
usamodzielnienia”, realizowanego
w ramach VII Priorytetu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.2. - Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.2. – Wsparcie
ekonomii społecznej oraz
upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do realizacji
ww. projektu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie ustalenia ceny w
czwartych rokowaniach na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/00048905/8.
W sprawie wykonania uchwały nr
102/XIII/11 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia
1 grudnia 2011 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
będącej własnością Powiatu
Otwockiego, położonej w
Józefowie przy ul. Sienkiewicza
28, stanowiącej działkę ew. 25/2 o
pow. 1 932 m2 z obr. 24,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA1O/00042726/7.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie wykonania uchwały nr
148/XVIII/12 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 26 kwietnia
2012 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie na rzecz
każdoczesnego właściciela działki
ew. nr 4/3 o pow. 2122 m2 z obr.

CCIX/77/12

27.04.2012

CCX/77/12

27.04.2012

CCXI/77/12

27.04.2012

CCXII/78/12

15.05.2012

CCXIII/78/12

15.05.2012

CCXIV/78/12

15.05.2012

CCXV/79/12

22.05.2012
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

84 odpłatnej służebności gruntowej
na nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Ziemowita 7,
stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84,
będącej własnością Powiatu
Otwockiego, w celu eksploatacji
istniejącego na nieruchomości
przyłącza kanalizacyjnego
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi ZDP
w Otwocku do składania
oświadczeń woli w sprawach
związanych z bieżącym
utrzymaniem dróg powiatowych.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi ZDP
w Otwocku do składania
oświadczeń woli w sprawach
majątkowych z zakresu zadań
inwestycyjno-remontowych na
drogach powiatowych.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.

W sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej oraz przyjęcia
Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Powiatu
Otwockiego – wyrównujemy
szanse”.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
w sprawie powołania Komisji
Przetargowej oraz wprowadzenia
Regulaminu postępowania o
udzielenie zamówień publicznych
w Powiecie Otwockim o wartości
przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty
14.000 euro przeprowadzanych
w projekcie pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie
Powiatu Otwockiego –
wyrównujemy szanse”.
W sprawie powierzenia Pani Ewie
Barbarze Musiejko stanowiska

CCXVI/79/12

22.05.2012

22.05.2012

Traci moc
uchwałą Nr
XCV/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

CCXVIII/79
/12

22.05.2012

Traci moc
uchwałą Nr
XCV/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

CCXIX/79/12

24.05.2012

CCXVII/79/12

CCXX/81/12

05.06.2012

CCXXI/81/12

05.06.2012

- Zmiana
uchwałą Nr
CCXLIII/83/12
z dnia
22.06.2012 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCXLV/85/12
z dnia
05.07.2012 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCLXXX/94/12
z dnia
21.09.2012 r.,
- Zmiana
uchwałą Nr
CCLXXXVII/95
/12 z dnia
28.09.2012 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CDLXXXIX
/185/14 z dnia
13.05.2014 r.
CCXXII/81/12

05.06.2012

CCXXIII/82
/12

18.06.2012
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dyrektora Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Michała Elwiro Andriollego w
Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.
Zmiana
uchwałą Nr
CCLV/86/12
z dna
17.07.2012 r.

65.

W sprawie ustalenia ceny lokali w
budynku przy ul. Karczewskiej 38
w Otwocku oraz przyznania
bonifikat przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.

CCXXIV/82
/12

18.06.2012

Tracą moc
uchwały Nr
XCIII/49/11
z dnia
2.11.2011 r.,
XCIV/49/11
z dnia
2.11.2011 r.,
- XCV/49/11
z dnia
2.11. 2011 r.,
XCVI/49/11
z dnia
2.11. 2011 r.,
XCVII/49/11
z dnia
2.11.2011 r.,
C/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CI/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CII/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CIII/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CIV/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CV/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CVI/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CVII/51/11
z dnia
8.11.2011 r.,
CXII/53/11
z dnia
22.11.2011 r.,
CXIII/53/11
z dnia
22.11.2011 r.,
CXIV/53/11
z dnia
22.11.2011 r.,
CXV/53/11
z dnia
22.11.2011 r.,
CXLII/57/11
z dnia
6.12.2011 r.,
CXLIII/57/11 z
dnia
6.12.2011 r.,
CXLIV/57/11
z dnia
6.12.2011 r.,
CXLV/57/11

130

z dnia
6.12.2011 r.,
CCII/74/12
z dnia
11.04 2012 r.

66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji

CCXXV/82/12

18.06.2012

CCXXVI/82
/12

18.06.2012

CCXXVII/82
/12

18.06.2012

CCXXVIII/82
/12

18.06.2012

CCXXIX/82
/12

18.06.2012

CCXXX/82/12

18.06.2012

CCXXXI/82
/12

18.06.2012

CCXXXII/82
/12

18.06.2012

CCXXXIII/82
/12

18.06.2012

CCXXXIV/82
/12

18.06.2012

CCXXXV/82
/12

18.06.2012

CCXXXVI/82
/12

18.06.2012

CCXXXVII/82
/12

18.06.2012

CCXXXVIII
/82/12

18.06.2012

CCXXXIX/82
/12

18.06.2012
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81.

82.

83.

84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zmiany uchwały nr
CCXX/81/12 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 5 czerwca 2012
roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie zmiany uchwały nr
CCXX/81/12 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 5 czerwca 2012
roku.
w sprawie wykonania uchwały nr
149/XVIII/12 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012
r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącej
własnością Powiatu Otwockiego,
położonej w Józefowie przy ul.
Piłsudskiego, stanowiącej działki
ew. 108/3, 108/5 i 108/9 o łącznej
pow. 16 014 m2 z obr. 20,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA10/00051532/6.
W sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia interesu
prawnego.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla dyrektorów
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorom
placówek opiekuńczowychowawczych Powiatu
Otwockiego.
W udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu
Pracy w Otwocku do zadań
związanych z realizacją projektu
„ Pracownik – najlepsza
inwestycja”.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały rady
Powiatu w Otwocku w sprawie

CCXL/82/12

18.06.2012

CCXLI/82/12

18.06.2012

CCXLII/82/12

18.06.2012

CCXLIII/83
/12

22.06.2012

CCXLIV/84/12

05.07.2012

CCXLV/84/12

05.07.2012

CCXLVI/85/12

10.07.2012

CCXLVII/85
/12

11.07.2012

CCXLVIII/85
12

11.07.2012

CCXLIX/85/12

11.07.2012

CCL/85/12

11.07.2012

CCLI/85/12

11.07.2012

Ponownie
podjęta
uchwała w tej
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93.

94.

95.

96.
97.
98.

99.

100

101

Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2012 roku
pn.: „ Organizacja Powiatowego
Spotkania Seniorów”.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej
w trzecim ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż
lokalu mieszkalnego położonego w
Otwocku przy ul. Andriollego 80
wraz z udziałem w prawie
własności dz. ew. nr 9/6 z obr. 145
oraz udziału 1/5 części w prawie
własności dz. ew. nr 9/7 z obr. 145.
W sprawie wykonania uchwały nr
115/XIV/11 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie na rzecz
Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Otwocku na okres
10 lat prawa odpłatnego
użytkowania zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki
ew. nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10
o pow. 87 m2 z obr. 145.
W sprawie zmiany uchwały nr
CCXXIV/82/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 18 czerwca
2012 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na 2012 r.
W sprawie powołania likwidatora
placówek opiekuńczowychowawczych.
W sprawie uchylenia uchwały Nr
LXX/33/11 Zarządowi Powiatu w
Otwocku z dnia 5 lipca 2011 r.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz
Głównemu Księgowemu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podpisania corocznej umowy,
występowania o środki, realizacji
i rozliczenia pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”.
W sprawie zaciągnięcia kredytu

sprawie Nr
CCCIV/104/12
z dnia
13.11.2012 r.

CCLII/85/12

11.07.2012

CCLIII/86/12

17.07.2012

CCLIV/86/12

17.07.2012

CCLV/86/12

17.07.2012

CCLVI/86/12

17.07.2012

CCLVII/87/12

24.07.2012

CCLVIII/87
/12

24.07.2012

CCLIX/87/12

24.07.2012

CCLX/87/12

24.07.2012

Uchyla się
uchwałę Nr
LXX/33/11
z dnia
05.07.2012 r.
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

krótkoterminowego w 2012 roku.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych, polegających
na zaciąganiu kredytów i pożyczek
oraz udzielaniu pożyczek,
poręczeń i gwarancji, a także
emisji papierów wartościowych
oraz do składania oświadczenia
woli w sprawach majątkowych.
W sprawie ustalenia ceny
w piątych rokowaniach na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 2260/2 o
pow. 110 219 m2, stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA1O/00048905/8.
W sprawie poparcia Stanowiska Nr
8/12 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 12 lipca
2012 r. dotyczącego niedoboru
środków finansowych
przeznaczonych na zabezpieczenie
świadczeń opieki zdrowotnej
w województwie mazowieckim w
roku 2013.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, oznaczonych jako
działki nr ew. 94/1 i 94/3 z obr. 9
w Karczewie na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.
W sprawie umorzenia należności
przypadających Powiatowi
Otwockiemu od Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku.
W sprawie odwołania dyrektora
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Otwocku
przy ul. Batorego 44.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku przy ul.
Batorego 44.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i

CCLXI/88/12

31.07.2012

CCLXII/89/12

06.08.2012

CCLXIII/89
/12

06.08.2012

CCLXIV/89/12

06.08.2012

CCLXV/90/12

10.08.2012

CCLXVI/90/12

10.08.2012

CCLXVII/90
/12

10.08.2012

CCLXVIII/91
/12

29.08.2012

CCLXIX/91/12

29.08.2012

CCLXX/91/12

29.08.2012

Traci moc
uchwała Nr
IV/1/10
z dnia
15.12.2010 r.
Traci moc
uchwałą Nr
IV/2/14 z dnia
12.12.2014 r.

Uchyla się
uchwałę Nr
CCIV/75/12
z dnia
17.04.2012 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CCCX/106/12
z dnia
20.11.2012 r.
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112
113

114

115

116

117

118

119

120

121

placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego,
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej za I półrocze
2012 roku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz
Głównemu Księgowemu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podpisania umowy, występowania
o środki, realizacji i rozliczenia
programu „Wyrównywania różnic
między regionami II”.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2013 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na
wsparcie zadania publicznego
w 2012 roku pn. „Organizacja
Powiatowego Spotkania
Seniorów”.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego placówki
opiekuńczo-wychowawczej Domy
dla Dzieci w Otwocku.
W sprawie zmiany uchwały nr
CCXX/81/12 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 5 czerwca 2012
roku.

CCLXXI/91/12

29.08.2012

CCLXXII/91
/12

29.08.2012

CCLXXIII/91
/12

29.08.2012

CCLXXIV/92
/12

05.09.2012

CCLXXV/93
/12

12.09.2012

CCLXXVI/93
/12

12.09.2012

CCLXXVII/93
/12

12.09.2012

CCLXXVIII
/94/12

21.09.2012

CCLXXIX/94
/12

21.09.2012

CCLXXX/94
/12

21.09.2012

Zmiana uchwałą
Nr
CCLXXXV/95/
12 z dnia
28.09.2012 r.

Zmiana
Załącznika
uchwałą Nr
CDXCII/197/18
z dnia
09.05.2018 r.,
Zmiana
Załącznika
uchwałą Nr
CXLV/69/19
z dnia
23.12.2019 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXVII
/173/21 z dnia
15.07.2021 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCLXIV/97/16
z dnia
13.09.2016 r.
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122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
w sprawie przystąpienia do
Partnerstwa w Projekcie
„Angielski w praskich technikach",
realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
– 2013, Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego"
oraz udzielenia pełnomocnictwa
dla Lidera Projektu do
reprezentowania Partnerstwa
wobec osób trzecich w działaniach
związanych z realizacją Projektu.
W sprawie ustalenia dodatku
motywacyjnego dla Pani Ewy
Musiejko dyrektora PMDK im.
Michała Elwiro Andriollego w
Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCLXXVI/93/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 12 września
2012 r. w sprawie określenia
głównych założeń do projektu
budżetowej na rok 2013 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora
ZP ZOZ w Otwocku.
W sprawie zmiany uchwały nr
CCXX/81/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 5 czerwca 2012
roku.
W sprawie ustalenia ceny
sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, oznaczonych jako
działki nr ew. 94/1 i 94/3 z obr. 9
w Karczewie na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
reprezentowania właścicielskiego
Powiatu Otwockiego we
Wspólnocie Mieszkaniowej w
Otwocku ul. Pułaskiego 7B.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie powołania Społecznego
Komitetu Fundacji Sztandaru dla
Komedy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Otwocku.

CCLXXXI/94
/12

21.09.2012

Zmiana
uchwałą Nr
CCXCII/99/12
z dnia
17.10.2012 r.
CCLXXXII/94
/12

21.09.2012

CCLXXXIII
/94/12

21.09.2012

CCLXXXIV
/95/12

28.09.2012

CCLXXXV/95
/12

28.09.2012

CCLXXXVI
/95/12

28.09.2012

CCLXXXVII/
95/12

28.09.2012

CCLXXXVIII
/96/12

05.10.2012

CCLXXXIX
/96/12

05.10.2012

CCXC/98/12

12.10.2012

CCXCI/98/12

12.10.2012

Uchylona
uchwałą Nr
CCXCIX/101
/12 z dnia
02.11.2012 r.

Uchyla się
uchwałę Nr
CCLXVI/90/12
z dnia
10.08.2012 r.
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133

134

135

136

137

138

139
140

Zmieniająca uchwałę Nr
CCLXXXII/94/12 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 21
września 2012 r. w sprawie
przystąpienia do Partnerstwa w
Projekcie „Angielski w praskich
technikach”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego" oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Lidera
Projektu do reprezentowania
Partnerstwa wobec osób trzecich
w działaniach związanych
z realizacją Projektu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy, realizacji i rozliczenia
projektu Nr 2011-1-PL1-LEO0127816 pt. „Europejska jakość
pracy” w ramach programu
„Leonardo da Vinci”
W sprawie wydzierżawienia na
rzecz ZP ZOZ w Otwocku w trybie
bezprzetargowym zabudowanych
nieruchomości gruntowych
położonych w Otwocku i
Józefowie, na czas oznaczony do
3 lat.
W sprawie powołania członków
stałej Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokować
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przyjęcia treści aktu
przekształcenia Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku przy ul.
Batorego 44 w spółkę Powiatowe
Centrum Zdrowia Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie uchylenia uchwały w
sprawie powołania komisji

CCXCII/99/12

17.10.2012

CCXCIII/100
/12

24.10.2012

CCXCIV/100
/12

24.10.2012

CCXCV/100
/12

24.10.2012

CCXCVI/100
/12

Zmiana
uchwały Nr
CCLXXXII/94
z dnia
21.09 2012 r.

Traci moc
uchwała Nr
XX/13/11
z dnia
01.03.2011 r.,
- Traci moc
uchwałą Nr
CCCXXXIX
/124/13 z dnia
05.03.2013 r.

24.10.2012

CCXCVII/101
/12

02.11.2012

CCXCVIII/
101/12

02.11.2012

CCXCIX/101
/12

02.11.2012

Zmiana
uchwałą Nr
CCCI/102/12
z dnia
05.11.2012 r.

Uchyla się
uchwałę Nr
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141

142

143
144

145

146

147

148

149

konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do realizacji i
rozliczenia Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej na rok 2012
„Szkolenia rodzin zastępczych,
osób prowadzących rodzinne domy
dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo - wychowawczych
typu rodzinnego”
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXCVII/101/12 Zarządu
Powiatu z dnia 02.11.2012 r.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2013 r.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie wykazu zobowiązań
przejmowanych przez Powiat
Otwocki od Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku.
W sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej stawki czynszu z
tytułu wydzierżawienia na rzecz
Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. zabudowanych
nieruchomości gruntowych
położonych
w Otwocku i Józefowie, na czas
oznaczony lat 30.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Otwockiego, położonej w

CCLXXXVI/9
5/12
z dnia
28.09.2012 r.

CCC/101/12

02.11.2012

CCCI/102/12

05.11.2012

CCCII/104/12

13.11.2012

CCCIII/104/12

13.11.2012

CCCIV/104/12

13.11.2012

CCCV/105/12

15.11.2012

CCCVI/106/12

20.11.2012

CCCVII/106
/12

20.11.2012

CCCVIII/106
/12

20.11.2012

Zmiana uchwały
Nr
CCXCVII/101
/12
z dnia
02.11.2012 r.

Rozstrzygniecie
nadzorcze
Wojewody
Mazowieckiego
z dnia
29.10.2012 r.
w sprawie
stwierdzenia
nieważności
uchwały Rady
Powiatu
w Otwocku
z dnia
27.09.2012 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CCCLXX/138
/13 z dnia
11.06.2013 r.
Zmiana uchwałą
Nr
CLXIX/65/16
z dnia
10.02.2016 r.
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150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160
161

Józefowie przy ul. Piłsudskiego,
stanowiącej działki ew. 108/3,
108/5, 108/8 i 108/9 o łącznej pow.
16 014 m2 z obr. 20, uregulowanej
w księdze wieczystej nr
WA1O/00051532/6.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu aktu prawa
miejscowego - „Programu opieki
nad zabytkami Powiatu
Otwockiego na lata 2013-2017”.
W sprawie uchylenia uchwały w
sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku przy ul.
Batorego 44.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu CIK
w Otwocku w 2013 r.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu DPS
dal osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2013 r.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CLXXII/67/12 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 14 lutego 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu
Wspólników, Powiatu
Otwockiego, na nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników
Mazowieckiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. o.o.
w dniu 20 grudnia 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie zmian w budżecie

CCCIX/106/12

20.11.2012

CCCX/106/12

20.11.2012

CCCXI/109/12

30.11.2012

CCCXII/109
/12

30.11.2012

CCCXIII/109
/12

30.11.2012

CCCXIV/110/
12

06.12.2012

CCCXV/110
/12

06.12.2012

CCCXVI/110/
12

06.12.2012

CCCXVII/111
/12

13.12.2012

CCCXVIII
/111/12

13.12.2012

CCCXIX/112
/12

17.12.2012

CCCXX/114

21.12.2012

Uchyla się
uchwałę Nr
CCXIX/91/12
z dnia
20.11.2012 r.

Zmiana uchwały
Nr
CLXXII/67/12
z dnia
14.02.2012 r.
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162

163

Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2012.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego przed Krajowa Izbą
Odwoławczą w sprawie odwołania
nr KIO 2764/12.

/12
CCCXXI/115
/12

31.12.2012

CCCXXII/115
/12

31.12.2012

2013 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uchwała w sprawie
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w 2013 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej w 2013 r.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do zamawiania i odbioru
blankietów zezwoleń kategorii I,
na przejazd pojazdów
nienormatywnych po drogach
powiatowych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do wydawania zezwoleń
kategorii I, na przejazd pojazdów
nienormatywnych po drogach
powiatowych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania i
złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu
„UCZYMY SIĘ ZAWODU
W EUROPIE”.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CXLVIII/58/11 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 13 grudnia 2011
roku.

Numer

Data

CCCXXIII
/116/13

08.01.2013

CCCXXIV
/116/13

08.01.2013

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

22.01.2013

Traci moc
uchwałą Nr
XCVI/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

CCCXXVI
/118/13

22.01.2013

Traci moc
uchwałą Nr
XCVI/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

CCCXXVII
/118/13

22.01.2013

CCCXXV
/118/13

CCCXXVIII
/119/13

29.01.2013

Zmiana uchwały
Nr
CXLVIII/58/11
z dnia
13.12.2011 r.

Traci moc
uchwałą Nr
DXXI/195/14
z dnia
30.07.2014 r.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W sprawie ustalenia stawki
czynszu z tytułu dzierżawy
zabudowanej nieruchomości
oznaczonej jako dz. ew. nr 6/20 o
pow. 843 m2 z obr. 135 w
Otwocku, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr WA1O/00074309/1.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Otwockiego
w roku 2013 w zakresie: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu; turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2013.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2013.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów najmu
pomieszczeń w nieruchomościach
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego i będących w
posiadaniu zależnym przez
Powiatowe Centrum Zdrowia
Spółka z o.o., na rzecz
dotychczasowych najemców.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2013 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie przedłużenia Panu
Jackowi Urbaniakowi powierzenia
stanowiska dyrektora Powiatowego
Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w
Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu
pomieszczeń w nieruchomościach
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego i będących w
posiadaniu zależnym przez
Powiatowe Centrum Zdrowia

CCCXXIX
/119/13

29.01.2013

CCCXXX
/119/13

29.01.2013

CCCXXXI
/121/13

05.02.2013

CCCXXXII
/121/13

05.02.2013

CCCXXXIII
/121/13

05.02.2013

CCCXXXIV
/121/13

05.02.2013

CCCCXXXV
/122/13

12.02.2013

CCCXXXVI
/123/13

19.02.2013

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXLIX
/128/13 z dnia
27.03.2013 r.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Spółka z o.o.
W sprawie przekwalifikowania
udzielonych przez Powiat Otwocki
poręczeń kredytów i pożyczek
zaciągniętych przez Zespół
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku na
zobowiązania przejęte od ZPZOZ
Otwock.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie powołania członków
Komisji przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych
w 2013 r. z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych
w 2013 r. z zakresu wspierania
i upowszechniania sportu.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych
w 2013 r. z zakresu turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego przed sądami.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2013 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację

CCCXXXVII/
124/13

05.03.2013

CCCXXXVIII/
124/13

05.03.2013

CCCXXXIX
/124/13

05.03.2013

CCCXL
/124/13

05.03.2013

CCCXLI
/124/13

05.03.2013

CCCXLII
/124/13

05.03.2013

CCCXLIII
/124/13

05.03.2013

CCCXLIV
/127/13

19.03.2013

CCCXLV
/127/13

19.03.2013

CCCXLVI
/128/13

27.03.2013

CCCXLVII/
128/13

27.03.2013

Traci moc
uchwała Nr
CCXCVI/100/13
z dnia
24.10.2013 r.

Traci moc
uchwałą Nr
I/1/14 z dnia
04.12.2014 r.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

zadań publicznych w 2013 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCCXXXII/121/13 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 5
lutego 2013 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2013.
W sprawie przedstawienia
rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2012 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne użyczenie na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie pomieszczeń biurowych
znajdujących się na parterze
budynku usytuowanego na
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki
ew. nr 73/6 i nr 73/8 o łącznej pow.
10605 m2 z obr. 8.
W sprawie przedłużenia Pani
Elizie Trzcińskiej – Przybysz
powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku, ul.
Majowa 17/19.
W sprawie przedłużenia Panu
Pawłowi Uścinowiczowi
powierzenia stanowiska dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w
Otwocku, ul. Literackiej 8.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
reprezentowania właścicielskiego
Powiatu Otwockiego we
Wspólnocie Mieszkaniowej w
Otwocku, ul. Karczewska 38.
W sprawie ustalenia ceny w
szóstych rokowaniach na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości

CCCXLVIII
/128/13

27.03.2013

CCCXLIX
/128/13

27.03.2013

CCCL/128
/13

27.03.2013

CCCLI/128
/13

27.03.2013

CCCLII/129
/13

09.04.2013

CCCLIII/129
/13

09.04.2013

CCCLIV/129
/13

09.04.2013

CCCLV/129
/13

09.04.2013
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34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Kołbieli, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 2260/2 o
pow. 110 219 m2, uregulowanej w
księdze wieczystej KW WA
1O/00048905/8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego i
będącej w posiadaniu zależnym
przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy;
(firma „Agros”).
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w
2013 r. z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w
2013 r. z zakresu wspierania i
upowszechniania sportu.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w
2013 r. z zakresu turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie ustalenia poziomu
istotności dla przychodów,
kosztów, należności i zobowiązań,
zmian w funduszu po
przekroczeniu, którego jednostki
budżetowe dokonują wzajemnych
wyłączeń przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego.
w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie własności trzech
samodzielnych lokali
mieszkalnych stanowiących
własność Powiatu Otwockiego w
budynku przy ul. Karczewskiej 38
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie

CCCLVI/131
/13

16.04.2013

CCCLVII
/131/13

16.04.2013

CCCLVIII
/132/13

23.04.2013

CCCLIX/132
/13

23.04.2013

CCCLX/132
/13

23.04.2013

CCCLXI/132
/13

23.04.2013

CCCLXII
/132/13

23.04.2013

CCCLXIII
/134/13

30.04.2013

CCCLXIV
/134/13

30.04.2013

CCCLXV
/135/13

07.05.2013

CCCLXVI

17.05.2013

Traci moc
uchwałą Nr
XXXVI/18/15
z dnia
08.04.2015 r.
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45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.

Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2013 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCCVI/106/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 20 listopada
2012 r. w sprawie wykazu
zobowiązań przejmowanych przez
Powiat Otwocki od Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku.
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Oświaty Powiatowej w Otwocku.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu
17 czerwca 2013 r.
W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie części
pasa drogowego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie nieruchomości z zasobu
Powiatu Otwockiego, położonej
w obrębie Dziechciniec, gmina
Wiązowna.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Otwockiego, położonej w
Józefowie przy ul. Piłsudskiego,
stanowiącej działki ew. 108/3,
108/5, 108/8 i 108/9 o łącznej pow.
16 014 m2 z obr. 20, uregulowanej
w księdze wieczystej nr
WA1O/00051532/6.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi

/136/13

CCCLXVII/
136/13

CCCLXVIII/
137/13
CCCLXIX
/138/13

CCCLXX
/138/13

17.05.2013

28.05.2013
11.06.2013
Uchylono treść
załącznika Nr 1
do uchwały Nr
CCCVI/106/12
z dnia
20.11.2012 r.

11.06.2013

CCCLXXI
/138/13

11.06.2013

CCCLXXII
/138/13

11.06.2013

CCCLXXIII/
138/13

11.06.2013

CCCLXXIV/
139/13

18.06.2013

CCCLXXV/
139/13

18.06.2013

CCCLXXVI/
139/13

18.06.2013

CCCLXXVII
/139/13

18.06.2013

Traci moc
uchwałą Nr
CCXCV/115/16
z dnia
14.12.2016 r.

Traci moc
uchwała Nr
CXCVIII/84/04
z dnia
14.12.2004 r.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy, realizacji i rozliczenia
projektu Nr 2013-1-PL1-LEO0137264 pt. „Uczymy się zawodu w
Europie” w ramach programu
„Leonardo da Vinci”.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na

CCCLXXVIII/
139/13

18.06.2013

CCCLXXIX/
139/13

18.06.2013

CCCLXXX
/139/13

18.06.2013

CCCLXXXI
/139/13

18.06.2013

CCCLXXXII/
139/13

18.06.2013

CCCLXXXIII/
139/13

18.06.2013

CCCLXXXIV/
139/13

18.06.2013

CCCLXXXV
/139/13

18.06.2013

CCCLXXXVI
/139/13

18.06.2013

CCCLXXXVII
/139/13

18.06.2013

CCCLXXXVIII
/139/13

18.06.2013

CCCLXXXIX/
139/13

18.06.2013

CCCXC/139/
13

18.06.2013
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych jednostek
organizacyjnych i
skonsolidowanego bilansu Powiatu
Otwockiego za 2012 rok.
W sprawie przystąpienia Powiatu
Otwockiego do partnerstwa w
Projekcie „Klub profesjonalistów”,
realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego”
oraz udzielenia pełnomocnictwa
dla Lidera projektu do
reprezentowania partnerstwa
wobec osób trzecich w działaniach
związanych z realizacją Projektu.
W sprawie przystąpienia Powiatu
Otwockiego do Partnerstwa w
Projekcie „Wystartuj w
zawodzie!”, realizowanego w
ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych” oraz
udzielenia pełnomocnictwa
dlaLidera Projektu do
reprezentowania Partnerstwa
wobec osób trzecich w działaniach
związanych ze złożeniem wniosku
i realizacją Projektu.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie wykonania uchwały nr
102/XIII/11 Rady Powiatu w
Otwock z dnia 1 grudnia 2011 r. w

CCCXCI/139/
13

18.06.2013

CCCXCII/139/
13

18.06.2013

CCCXCIII/
139/13

CCCXCIV/
140/13

25.06.2013

CCCXCV/140/
13

25.06.2013

CCCXCVI/141
/13

28.06.2013

CCCXCVII/
141/13

28.06.2013

CCCXCVIII/
141/13

28.06.2013
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77.

78.
79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.

sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącą własnością
Powiatu Otwockiego, położonej w
Józefowie przy ul. Sienkiewicza
28, stanowiącej działkę ew. 25/2 o
pow. 1932 m2 z Obr 24,
uregulowanej w księdze wieczystej
WA1O/00042726/7
W sprawie zmiany uchwały nr
CL/58/2011 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie powołania
powiatowego zespołu
koordynującego realizację
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania „Programu
współpracy Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2014 rok”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego i
będącej w posiadaniu zależnym
przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz
dotychczasowego najemcy.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego oraz
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 r.
W sprawie powołania Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie

CCCXCIX/143
/13

09.07.2013

CD/143/13

09.07.2013

CDI/144/13

23.07.2013

CDII/144/13

23.07.2013

CDIII/144/13

23.07.2013

CDIV/144/13

23.07.2013

CDV/145/13

24.07.2013

CDVI/146/13

06.08.2013

CDVII/147/13

20.08.2013

CDVIII/147/13

20.08.2013

CDIX/148/13

27.08.2013

CDX/149/13

28.08.2013

Zmiana
uchwały Nr
CL/58/2011
z dnia
13.12.2011 r.
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89.

90.

91.

92.
93.

94.

95.

96.

97.
98.

99.

powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie upoważnienia przez
Zarząd Powiatu pani Anny
Rosłaniec – Kierownika
Samodzielnego Biura Kultury i
Promocji Starostwa Powiatowego
w Otwocku do dokonywania
wpisów, zmian wpisów oraz
wykreśleń wpisów w rejestrze
instytucji kultury dla których
organizatorem jest Powiat
Otwocki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2014 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Januszowi
Budnemu – etatowemu członkowi
Zarządu Powiatu w Otwocku oraz
Pani Ewie Koc – dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku do przejęcia mienia po
zlikwidowanej Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN
w Warszawie Filia w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Pani Hannie
Majewskiej-Smółka – dyrektor
Oświaty Powiatowej w Otwocku
do zawarcia porozumienia.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w pierwszym
ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110 219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA1O/00048905/8
prowadzonej przez IV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu

CDXI/149/13

28.08.2013

CDXII/149/13

28.08.2013

CDXIII/150/13

03.09.2013

CDXIV/151/13

10.09.2013

CDXV/151/13

10.09.2013

CDXVI/151/13

10.09.2013

CDVII/152/13

17.09.2013

CDXVIII/152
/13

17.09.2013

CDXIX/155/13

01.10.2013

CDXX/156/13

08.10.2013

CDXXI/156/13

08.10.2013
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100

101

102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

112

113

114
115

Rejonowego w Otwocku.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w czwartym ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Otwockiego, położonej w
Józefowie przy ul. Piłsudskiego,
stanowiącej działki ew. 108/3,
108/5, 108/8 i 108/9 o łącznej pow.
16 014 m2 z obr. 20, uregulowanej
w księdze wieczystej nr
WA1O/00051532/6.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2014 r.
W sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego w 2013 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie udzielenia
upoważnienia dla Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku do zaciągania
zobowiązań.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora Ogniska
Wychowawczego „Świder” im.
Kazimierza Lisieckiego –
„Dziadka” do składania
oświadczenia woli w sprawach
majątkowych.
W sprawie zmian w budżecie
powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na

CDXXII/156
/13

08.10.2013

CDXXIII/156
/13

08.10.2013

CDXXIV/157
/13

22.10.2013

CDXXV/158
/13

29.10.2013

CDXXVI/159
/13

06.11.2013

CDXXVII/160
/13

12.11.2013

CDXXVIII
/160/13

12.11.2013

CDXXIX/160
/13

12.11.2013

CDXXX/161
/13

15.11.2013

CDXXXI/162
/13

19.11.2013

CDXXXII/163
/13

26.11.2013

CDXXXIII
/163/13

26.11.2013

CDXXXIV/163
/13

26.11.2013

CDXXXV/163
/13

26.11.2013

CDXXXVI/164
/13

03.12.2013

CDXXXVII
/164/13

03.12.2013
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116

117

118

119

120

121

122

stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Agencji Rozwoju
Mazowsza S.A. z siedzibą w
Warszawie, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy nr KRS:
0000249823, NIP: 521-337-46-90,
REGON: 140391839 będącej
Liderem projektu systemowego 9.2
POKL „Zwiększenie potencjału
szkół zawodowych
na Mazowszu” - do podpisania w
imieniu i na rzecz Powiatu
Otwockiego
wniosku o dofinansowanie
Projektu.
W sprawie wyrażenia zgody
jednostce organizacyjnej Powiatu
Otwockiego– Specjalnemu
Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku, z
siedzibą przy ul. Majowej 17/19,
do zabudowy nieruchomości dla
potrzeb placu zabaw.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie określenia terminu w
jakim Zarząd Powiatu zobowiązuje
się do zapewnienia lokali
zamiennych lokatorom z
nieruchomości przy ul.
Piłsudskiego 22 oznaczonej w
ewidencji grumów jako dz. ew. nr
108/5 z obr. 20 w Józefowie.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu ochrony środowiska dla
gminy Celestynów na lata 2013 –
2016 z perspektywą do roku
2020”.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego pn.
Organizacja współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na podstawie
„Regulaminu współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20122014”.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do

CDXXXVIII
/165/13

10.12.2013

CDXXXIX/165
/13

10.12.2013

CDXL/166/13

12.12.2013

CDXLI/166/13

12.12.2013

CDXLII/166
/13

12.12.2013

CDXLIII/166
/13

12.12.2013

CDXLIV/166
/13

12.12.2013
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123

124

125

126

127

128

oceny ofert na realizację zadania
publicznego pn. Organizacja
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na podstawie
"Regulaminu współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20122014".
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2014 r.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego
z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego
w 2014 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2013.

CDXLV/167
/13

16.12.2013

CDXLVI/167
/13

16.12.2013

CDXLVII/168
/13

23.12.2013

CDXLVIII/168
/13

23.12.2013

CDXLIX/168
/13

23.12.2013

CDL/169/13

31.12.2013

2014 rok
L.p.

1.

2.

Uchwała w sprawie
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2014.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2014.

Numer
uchwały

Data

CDLI/170/14

08.01.2014

CDLII/170/14

08.01.2014

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Zmiana
uchwałą Nr
CDLXXIII
/177/14 z dnia
11.03.2014 r.
(uchylenie
załączników
Nr 1 i 2).
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3.

4.

5.

6.

7.

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania
ofert na wykonywanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Centrum
Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2014 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania
ofert na wykonywanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu
pomieszczeń (na parterze
w budynku „D”, Otwock, ul.
Batorego 44) w nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego i będącej w
posiadaniu zależnym przez
Powiatowe Centrum Zdrowia
Spółka z o.o., na czas oznaczony
oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
W sprawie przystąpienia Powiatu
Otwockiego do Partnerstwa
w Projekcie „Wystartuj w
zawodzie!", realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007- 2013,
Priorytet IX, Rozwój
wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego”
oraz udzielenia pełnomocnictwa
dla Lidera Projektu do
reprezentowania Partnerstwa
wobec osób trzecich w
działaniach związanych ze
złożeniem wniosku
i realizacją Projektu.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu
pomieszczeń
w nieruchomościach
stanowiących własność
Powiatu Otwockiego i będących
w posiadaniu zależnym przez
Powiatowe Centrum Zdrowia
Spółka z o.o., dotyczy
powierzchni 95 m² w budynku
Przychodni Rejonowej w
Otwocku, przy ul. Armii

CDLIII/170/14

08.01.2014

CDLIV/170/14

08.01.2014

CDLV/170/14

08.01.2014

CDLVI/170/14

08.01.2014

CDLVII/170
/14

08.01.2014
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Krajowej 3.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadania publicznego w
2014 r. pn. „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na podstawie
"Regulaminu współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20122014".
W sprawie wykonania uchwały
Nr 102/XIII/11 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 1 grudnia
2011 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Otwockiego, położonej
w Józefowie przy ul.
Sienkiewicza 28, stanowiącej
działkę ew. 25/2 o pow. 1 932 m2
z obr. 24, uregulowanej w księdze
wieczystej WA1O/00042726/7.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie rozstrzygnięcia
Otwartego konkursu ofert na
powierzenie zadania publicznego
pn. „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na
podstawie „Regulaminu
współzawodnictwa sportowego
w ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na lata
2012 – 2014”.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie
zadania publicznego pn.
„Organizowanie i wspieranie
przedsięwzięć sportowych
odbywających się na terenie
Powiatu”.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Organizowanie i
wspieranie przedsięwzięć
sportowych odbywających się na
terenie Powiatu”.

CDLVIII/170
/14

08.01.2014

CDLIX/171/14

21.01.2014

CDLX/171/14

21.01.2014

CDLXI/171/14

21.01.2014

CDLXII/171
/14

21.01.2014

CDLXIII/171
/14

21.01.2014
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie
zadania publicznego pn.
Organizowanie i
współorganizowanie
przedsięwzięć kulturalnych
i historycznych, w szczególności
tych, które służą podtrzymywaniu
tradycji i tożsamości lokalnej.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadania
publicznego pn. Organizowanie i
współorganizowanie
przedsięwzięć kulturalnych i
historycznych, w szczególności
tych, które służą podtrzymywaniu
tradycji i tożsamości lokalnej.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Agencji
Rozwoju Mazowsza S.A. z
siedzibą w Warszawie, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. ST. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy nr KRS:
0000249823, NIP: 521-337-4690, REGON: 140391839 będącej
Liderem projektu systemowego
9.2 POKL „Zwiększenie
potencjału szkół zawodowych
na Mazowszu” - do dokonania, w
imieniu i na rzecz Powiatu
Otwockiego, wszelkich
czynności związanych z realizacją
Projektu, a w szczególności do
podpisania umowy
o dofinansowanie Projektu,
rozliczania Projektu oraz
wszelkich zobowiązań z tym
związanych.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowych do oceny ofert na
realizację zadań publicznych
w 2014 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2014 roku.
W sprawie udzielenia
upoważnienia dla Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku Jerzego Bojanowskiego
do zaciągania zobowiązań.
W sprawie zmian w budżecie

CDLXIV/171
/14

21.01.2014

CDLXV/171
/14

21.01.2014

CDLXVI/172/
14

04.02.2014

CDLXVII/173/
14

12.02.2014

CDLVIII/173/
14

12.02.2014

CDLXIX/175
/14

25.02.2014

CDLXX/176
/14

04.03.2014

CDLXXI/176
/14

04.03.2014

CDLXXII/177

11.03.2014
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CDLII/170/14 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 8 stycznia
2014 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi
ustawami oraz wielkości
dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2014.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
i złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu
„UCZYMY SIĘ ZAWODU
W EUROPIE- II”.
W sprawie przedstawienia
rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2013 rok.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie przedłużenia Pani
Katarzynie Teresie Nosowskiej
powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Otwocku, ul. Majowa 17/19.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 258/XXXIII/13 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w miejscowości Kępa
Nadbrzeska, gm. Karczew,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. nr 211/1 o pow.
8500 m2 z obr. 5 Kępa
Nadbrzeska, na rzecz PGE
Dystrybucja SA.
W sprawie wyrażenia zgody na

/14

CDLXXIII/177
/14

11.03.2014

CDLXXIV/177
/14

11.03.2014

CDLXXV/179
/14

25.03.2014

CDLXXVI/179
/14

25.03.2014

CDLXXVII
/179/14

25.03.2014

CDLXXVIII/1
79/14

25.03.2014

CDLXXIX/180
/14

01.04.2014

CDLXXX/180
/14

01.04.2014

CDLXXXI/181

08.04.2014

Uchylenie
załączników
Nr 1 i 2 do
uchwały Nr
CDLII/170/14
z dnia
08.01.2014 r.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

nieodpłatne użyczenie na rzecz
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku zabudowanych
nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Otwockiego,
położonych w Otwocku przy ul.
Pułaskiego, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki
ew. nr 41/7 o pow. 1565 m2
i nr 41/8 o pow. 1195 m2 z obr.
143, dla których Sąd Rejonowy w
Otwocku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi
wieczyste oznaczone numerami
WA1O/00058437/9 i
WA1O/00056418/6.
W sprawie naliczania odsetek od
należności , do których nie stosuje
się przepisów Ordynacji
podatkowej.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa pn. „Etap IIIb”
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizacje
zadań publicznych w 2014 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2014 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXXII/81/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 5 czerwca
2012 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej oraz
wprowadzenia Regulaminu
postępowania o udzielenie
zamówień publicznych
w Powiecie Otwockim o wartości
przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty
14.000 euro przeprowadzonych w

/14

CDLXXXII
/182/14

15.04.2014

CDLXXXIII
/182/14

15.04.2014

CDLXXXIV/1
83/14

16.04.2014

CDLXXXV
/184/14

29.04.2014

CDLXXXVI
/184/14

29.04.2014

CDLXXXVII/
184/14

29.04.2014

CDLXXXVIII/
185/14

13.05.2014

CDLXXXIX
/185/14

13.05.2014

Traci moc
uchwała Nr
CXVIII/53/11
z dnia
22.11.2011 r.
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40.

41.

42.

43.

projekcie pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na
terenie Powiatu Otwockiego –
wyrównujemy szanse”.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCVI/75/12 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 17 kwietnia
2012 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
i zatwierdzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Powiecie Otwockim o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 14
000 euro, (dla realizacji projektu
pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na
terenie Powiatu Otwockiego –
wyrównujemy szanse” w ramach
działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013).
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Otwocku, ul.
Słowackiego 4/10.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr.
13 Kołbiel, dla której Sąd
Rejonowy w Otwocku IV
Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr
WA1O/00048905/8.
W sprawie ustalenia ceny lokali
mieszkalnych nr 1 i 2 w budynku
przy ul. Zacisznej 20B w
Otwocku stanowiących własność
Powiatu Otwockiego na
nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka
ewidencyjna nr 13/4
o powierzchni 0,1420 ha z obrębu
5 w Otwocku, uregulowanej w
KW Nr WA1O/00072833/9 oraz
zobowiązania nabywców ww.
lokali do odłączenia się od

CDXC/185/14

13.05.2014

CDXCI/186/14

20.05.2014

CDXCII/188
/14

03.06.2014

CDXCIII/188/
14

03.06.2014
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

mediów Ogniska
Wychowawczego „Świder” im.
Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” w okresie 3 lat od dnia
ich nabycia.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok
2014.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowych do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2014 r. z zakresów kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu; turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania
publicznego w 2014 roku z
zakresu turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadania
publicznego w 2014 roku z
zakresu turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie unieważnienia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2014 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizacje zadań publicznych w
2014 roku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu
Wspólnika, Powiatu Otwockiego,
na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o. o. w dniu 23.06.2014 r.
W sprawie ustanowienia odpłatnej
służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
ew. nr 42/7 o pow. 127 m2 z obr.
46 na rzecz PGE Dystrybucja SA.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych

CDXCIV/188/
14

03.06.2014

CDXCV/188
/14

03.06.2014

CDXCVI/189
/14

10.06.2014

CDXCVII/189
/14

10.06.2014

CDXCVIII/189
/14

10.06.2014

CDXCIX/189
/14

10.06.2014

D/190/14

17.06.2014

DI/190/14

17.06.2014

DII/190/14

17.06.2014

DIII/190/14

24.06.2014

DIV/191/14

24.06.2014
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

jednostek organizacyjnych
i skonsolidowanego bilansu
Powiatu Otwockiego za 2013 rok.
W sprawie powierzenia Panu
Robertowi Pielakowi stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Otwocku, ul. Słowackiego 4/10.
W sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Rodzinnego Domu Dziecka w
Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie przeznaczenia na
wynajem na okres do 1,5 roku
lokalu usługowego o pow. 53,20
m2 stanowiącego własność
Powiatu Otwockiego,
zlokalizowanego na
nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Andriollego 80,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. nr 9/6 w obr. 145
w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały nr
282 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 12 czerwca 2014 r. w
sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Otwockiego, położonej
w Otwocku przy ul. Batorego,
stanowiącej działkę ew. 6/22
o pow. 0,0532 ha z obr. 135,
uregulowanej
w księdze wieczystej
WA1O/00076254/4.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadania publicznego w
2014 r. z zakresu turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu Uchwały
w sprawie Regulaminu
Mistrzostw Powiatu Otwockiego
szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20142018.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie rozstrzygnięcia
Otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w
2014 roku z zakresu turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Ekonomiczno-

DV/191/14

24.06.2014

DVI/191/14

24.06.2014

DVII/192/14

08.07.2014

DVIII/192/14

08.07.2014

DIX/192/14

08.07.2014

DX/192/14

08.07.2014

DXI/192/14

08.07.2014

DXII/193/14

15.07.2014

DXIII/193/14

15.07.2014

DXIV/193/14

15.07.2014
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

Gastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3
do reprezentowania interesów
Powiatu Otwockiego we
wszystkich sprawach dotyczących
realizacji projektu Nr 2014-1PLO1-KA102-000537 „Uczymy
się zawodu
w Europie – II” w ramach
programu Erasmus+. Projekt
finansowany ze środków Komisji
Europejskiej.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie wykonania uchwały nr
102/XIII/11 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 1 grudnia 2011
r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Otwockiego, położonej
w Józefowie przy ul.
Sienkiewicza 28, stanowiącej
działkę ew. 25/2 o pow. 1 932 m2
z obr. 24, uregulowanej w księdze
wieczystej WA1O/00042726/7.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadania
publicznego pn. Wspieranie
przedsięwzięć lokalnych
wzmacniających świadomość i
wagę dziedzictwa kulturowego.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie
zadania publicznego pn.
Wspieranie przedsięwzięć
lokalnych wzmacniających
świadomość i wagę dziedzictwa
kulturowego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie określenia zasad,
sposobu i trybu przyznawania i
korzystania ze służbowych kart
płatniczych przy dokonywaniu
wydatków oraz rozliczania
płatności dokonywanych przy ich
wykorzystywaniu.

DXV/194/14

22.07.2014

DXVI/194/14

22.07.2014

DXVII/194/14

22.07.2014

DXVIII/194/14

22.07.2014

DXIX/195/14

30.07.2014

DXX/195/14

30.07.2014

71.

W sprawie Regulaminu
Mistrzostw Powiatu Otwockiego
szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na lata 20142018.

DXXI/195/14

30.07.2014

72.

W sprawie ogłoszenia otwartego

DXXII/195/14

30.07.2014

Traci moc
uchwałą Nr
CDI/159/17
z dnia
06.09.2017 r.

Traci moc
uchwała Nr
CXLVIII/58/11
z dnia
13.12.2011 r.
oraz Nr
CCCXXVIII
/119/13
z dnia
29.01.2013 r.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego pn.
„Organizacja współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2014/2015”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Rodzinnego Domu Dziecka w
Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.
W sprawie powołania Komisji
konkursowej do oceny ofert na
realizację zadania publicznego w
2014 r. pn. „Wspieranie
przedsięwzięć lokalnych
wzmacniających świadomość i
wagę dziedzictwa kulturowego”.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2014/2015”.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela

DXXIII/197/14

12.08.2014

DXXIV/197/14

12.08.2014

DXXV/197/14

12.08.2014

DXXVI/197/14

12.08.2014

DXXVII/197
/14

12.08.2014

DXXVIII/197
/14

12.08.2014

DXXIX/197/14

12.08.2014

DXXX/197/14

12.08.2014

DXXXI/197/14

12.08.2014

DXXXII/197
/14

12.08.2014

162

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania komisji
konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu oraz
wyboru oferty na najem lokalu
usługowego zlokalizowanego w
Otwocku
przy ul. Andriollego 80.
W sprawie wykonania uchwały nr
288/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości oznaczonych jako
działka nr ew. 13/5 i nr 13/6 z

DXXXIII/197
/14

12.08.2014

DXXXIV/197
/14

12.08.2014

DXXXV/197
/14

12.08.2014

DXXXVI/197
/14

12.08.2014

DXXXVII/197
/14

12.08.2014

DXXXVIII
/197/14

12.08.2014

DXXXIX/197
/14

12.08.2014

DXL/197/14

12.08.2014

DXLI/197/14

12.08.2014

DXLII/200/14

26.08.2014

DXLIII/200/14

26.08.2014

163

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

obrębu 5 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały nr
289/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/7 z obrębu
5 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały nr
290/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/8 z obrębu 5 w
Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego,
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
oraz informację o przebiegu
wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za I półrocze 2014 r.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2014/2015”.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w
2014 roku.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu „Strategii
Rozwoju Powiatu Otwockiego na
lata 2014-2020”.
W sprawie wykonania uchwały nr
291/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej jako działka nr ew.
13/12 z obrębu 5 w Otwocku.

DXLIV/200/14

26.08.2014

DXLV/200/14

26.08.2014

DXLVI/200/14

26.08.2014

DXLVII/200
/14

26.08.2014

DXLVIII/200
/14

26.08.2014

DXLIX/200/14

26.08.2014

DL/200/14

26.08.2014

DLI/200/14

26.08.2014

DLII/200/14

26.08.2014

DLIII/201/14

09.09.2014
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104.

105.

106.

107.

108

109.

110.

111.

112.

113.
114.

W sprawie wykonania uchwały nr
292/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/13 z obrębu 5
w Otwocku.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Otwocku przy ul.
Konopnickiej 17.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Karczewie przy ul.
Anielin 1.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej „Wrzos” w Otwocku
przy ul. Zagłoby 8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu
pomieszczeń
w nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Otwockiego i
będących w posiadaniu zależnym
przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., dotyczy
powierzchni 4 m² w budynku
głównym Szpitala przy ul.
Batorego 44 w Otwocku,
oraz 3 m2 dachu budynku.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2015 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania „Programu
współpracy Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2015 rok”
W sprawie rozstrzygnięcia
Otwartego konkursu ofert na
powierzenie zadania publicznego
pn. „Organizacja
współzawodnictwa sportowego w
ramach Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2014/2015”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w trzecim ustnym

DLIV/201/14

DLV/201/14

DLVI/201/14

09.09.2014

Traci moc
uchwała nr
CCLXV/167/10
z dnia
17.03.2010 r.

09.09.2014

09.09.2014

DLVII/201/14

09.09.2014

DLVIII/201/14

09.09.2014

DLIX/201/14

09.09.2014

DLX/201/14

09.09.2014

DLXI/201/14

09.09.2014

DLXII/201/14

09.09.2014

DLXIII/202/14

16.09.2014

DLXIV/202/14

16.09.2014

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXII/176/
21 z dnia
12.08.2021 r.

Traci moc
uchwała nr
CCLXVI/167/10
z dnia
17.03.2010 r.
Traci moc
uchwała Nr
CCLXIV/167/10
z dnia
09.09.2014 r.
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.
124.

przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr.
13 Kołbiel, dla której Sąd
Rejonowy w Otwocku IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr
WA1O/00048905/8.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Powiatu
Otwockiego na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Mazowiecki Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
w dniu 30 września 2014 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.

W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w
Otwocku.

W sprawie określenia formy
przekazywania sprawozdań przez
jednostki organizacyjne Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok.
W sprawie wykonania uchwały Nr
286/XXXVIII/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 8/3 z obrębu 2 w
Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie zaopiniowania projektu

DLXV/203/14

23.09.2014

DLXVI/203/14

23.09.2014

DLXVII/204
/14

02.10.2014

DLXVIII/205
/14

09.10.2014

DLXIX/205/14

09.10.2014

DLXX/206/14

16.10.2014

DLXXI/206/14

16.10.2014

DLXXII/208
/14

21.10.2014

DLXXIII/210
/14

28.10.2014

DLXXIV/210

28.10.2014

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXXV/
179/10 z dnia
19.05.2010 r.
Traci moc
uchwałą Nr
CCCXCVII/
224/22
z dnia
23.03.2022 r.
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125.
126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

„Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Józefowa”.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2015-2028.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2015 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu
pomieszczeń
w nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Otwockiego i
będących w posiadaniu zależnym
przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., dotyczy
powierzchni ok. 150 m² w
przyziemiu budynku głównego
Szpitala przy ul. Batorego 44
w Otwocku
W sprawie przekazania
Otwockiemu Wodnemu
Ochotniczemu Pogotowiu
Ratunkowemu z siedzibą w
Nadbrzeżu przyczepy
samochodowej podłodziowej
model PC 500S stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie wykonania uchwały nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00076022/9 stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 13/9 o
pow. 1754m2 z obr 5 w Otwocku
wraz z udziałem wynoszącym 1/3
części w prawie własności do
działki ew. nr 13/11 z obrębu 5
uregulowanej w księdze
wieczystej WA1O/00076022/9 stanowiącej drogę wewnętrzną.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.

/14
DLXXV/212
/14

06.11.2014

DLXXVI/213
/14

14.11.2014

DLXXVII/213
/14

14.11.2014

DLXXVIII/213
/14

14.11.2014

DLXXIX/213
/14

14.11.2014

DLXXX/213
/14

14.11.2014

DLXXXI/214
/14

20.11.2014

DLXXXII/215/
14

27.11.2014

DLXXXIII/215
/14

27.11.2014

V KADENCJA 2014-2018
1.

W sprawie powołania członków
stałej Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu

I/1/14

04.12.2014

Traci moc
uchwała Nr
CCCXXXIX/124
/13 z dnia
05.03.2013 r.
Traci moc
uchwałą Nr
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CCLXXVII/108
/16 z dnia
07.11.2016 r.

Otwockiego.

2.

3.

4.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.
W sprawie podziału obowiązków
pomiędzy poszczególnych
Członków Zarządu Powiatu
w Otwocku.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych, polegających
na zaciąganiu kredytów i pożyczek
oraz udzielaniu pożyczek,
poręczeń i gwarancji, a także
emisji papierów wartościowych
oraz do składania oświadczenia
woli w sprawach majątkowych.

II/2/14

III/2/14

IV/2/14

12.12.2014

12.12.2014

Traci moc
uchwałą
Nr XX/10/19
z dnia
09.01.2019 r.

12.12.2014

Traci moc
uchwała Nr
CCLXI/88/12
z dnia
31.07.2012 r.
Traci moc
uchwałą
Nr XI/4/18
z dnia
05.12.2018 r.

5.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Mirosławowi
Pszonce – Staroście Otwockiemu
do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.

V/2/14

12.12.2014

6.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Pawłowi
Rupniewskiemu – Wicestaroście
Otwockiemu do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.

VI/2/14

12.12.2014

7.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Pani Anecie
Bartnickiej –Członkowi Zarządu
Powiatu w Otwocku do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

VII/2/14

12.12.2014

8.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Romanowi
Zdunikowi – Członkowi Zarządu
Powiatu w Otwocku do
przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

VIII/2/14

12.12.2014

9.

W sprawie wykonania uchwały nr
317/XL/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 20 listopada

IX/2/14

12.12.2014

Uchylone
uchwały Nr
CLXXXVI,
CLXXXVII,
CLXXXVIII/69/
12 z dnia
06.03.2014 r.
Uchylona
uchwałą
Nr IV/2/18
z dnia
28.11.2018 r.
Uchylone
uchwały Nr
CLXXXVI,
CLXXXVII,
CLXXXVIII/69/
12 z dnia
06.03.2014 r.
Uchylona
uchwałą
Nr IV/2/18
z dnia
28.11.2018 r.
Uchylone
uchwały Nr
CLXXXVI,
CLXXXVII,
CLXXXVIII/69/
12 z dnia
06.03.2014 r.
Uchylona
uchwałą
Nr IV/2/18
z dnia
28.11.2018 r.
Uchylone
uchwały Nr
CLXXXVI,
CLXXXVII,
CLXXXVIII/69/
12 z dnia
06.03.2014 r.
Uchylona
uchwałą
Nr IV/2/18
z dnia
28.11.2018 r.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa własności do
lokalu mieszkalnego nr 18 o
powierzchni użytkowej 11,99 m2
wraz z piwnicą nr 18 o pow.
użytkowej 7,74m2 jako
pomieszczeniem przynależnym
oraz udziałem wynoszącym
1973/89937 części w
nieruchomości wspólnej oraz
prawa własności do udziału
w wysokości 2/5 części w
pomieszczeniu niemieszkalnym nr
3 stanowiącym łazienkę na I
piętrze wraz z udziałem
wynoszącym 268/89937 części w
nieruchomości wspólnej
oznaczonej jako działka ew. nr
6/10 z obr. 135 stanowiące
własność Powiatu Otwockiego w
budynku przy ul. Karczewskiej 38
w Otwocku.
W sprawie umorzenia powstałego
zadłużenia z tytułu dzierżawy
części nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
W sprawie przyznania zamiennych
lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynależnymi
w budynku posadowionym na
działkach ew. 46/11, 46/17, 46/20
w obrębie 143 przy ul. Pułaskiego
7B w Otwocku dotychczasowym
najemcom nieruchomości
położonej w Józefowie przy ul.
Piłsudskiego 22.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2015 r.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego
w 2015 r.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.

X/2/14

12.12.2014

XI/2/14

12.12.2014

XII/2/14

12.12.2014

XIII/2/14

12.12.2014

XIV/3/14

23.12.2014

XV/3/14

23.12.2014
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16.

W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2014.

XVI/4/14

31.12.2014

2015 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Uchwała w sprawie
W sprawie wykonania uchwały nr
287/XXXVIII/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 8/5 z obrębu 2
w Otwocku.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu pomocy
społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w 2015 r.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2015.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2015.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2015 r.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2015.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie wykonania uchwały Nr
292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/13 z obrębu 5
w Otwocku.
W sprawie zmian w budżecie
Powiatu Otwockiego na rok 2015.

Numer
uchwały

Data

XVII/5/14

08.01.2015

XVIII/7/15

23.01.2015

XIX/8/15

03.02.2015

XX/8/15

03.02.2015

XXI/8/15

03.02.2015

XXII/9/15

11.02.2015

XXIII/10/15

18.02.2015

XXIV/10/15

18.02.2015

XXV/11/15

24.02.2015

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W sprawie ustalenia ceny w
pierwszych rokowaniach na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli przy ul.
Parkowej, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka 2260/2 o
pow. 110 219 m2 z obr. 13
Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy
w Otwocku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr WA1O/00048905/8.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej w Otwocku w 2015 r.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
i złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu
„EUROPEJCZYCY Z POWIATU
OTWOCKIEGO”.
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji
i straży do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
W sprawie ogłoszenia konkursu
i powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,
ul. Główna 10.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podpisania corocznej umowy,
występowania o środki, realizacji
i rozliczenia pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją

XXVI/11/15

24.02.2015

XXVII/11
/15

24.02.2015

XXVIII/11
/15

24.02.2015

XXIX/13/15

10.03.2015

XXX/13/15

10.03.2015

XXXI/13/15

10.03.2015

XXXII/15
/15

18.03.2015
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy
w powiecie otwockim (I)”
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu otwockiego za
2014 rok wraz z informacją o
stanie mienia Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2014 rok.
W sprawie ustalenia poziomu
istotności dla przychodów,
kosztów, należności i zobowiązań,
zmian funduszu, po przekroczeniu
którego jednostki budżetowe
dokonują wzajemnych wyłaczeń
przy sporządzeniu sprawozdania
finansowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podpisania umowy, występowania
o środki, realizacji i rozliczenia
programu „Wyrównywania różnic
między regionami II”.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2015 roku
z zakresów: kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania
i upowszechniania sportu.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku

XXXIII/17
/15

27.03.2015

XXXIV/17/
15

27.03.2015

XXXV/17
/15

27.03.2015

XXXVI/18/
15

08.04.2015

XXXVII/18
/15

08.04.2015

XXXVIII/
19/15

15.04.2015

XXXIX/19
/15

15.04.2015

XL/19/15

15.04.2015

XLI/20/15

22.04.2015

XLII/20/15

22.04.2015

Traci moc
uchwała Nr
CCCLXIV/134
/13
z dnia
30.04.2013 r.

Zmiana
uchwałą
Nr CI/42/15
z dnia
16.09.2015 r.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

przy ul. Słowackiego 4/10 do
podpisania i złożenia wniosku,
podpisania umowy oraz
decydowania we wszelkich
sprawach dotyczących projektu
„Wymiana polsko-belgijska
młodzieży zainteresowanej
fotografią zaangażowaną naukowo
i społecznie”.
W sprawie powierzenia Panu
Cezaremu Łukaszewskiemu
stanowiska dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,
ul. Główna 10.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy
powierzchni ścian w salach
chorych w budynkach Szpitala
przy ul. Batorego 44
w Otwocku z przeznaczeniem na
montaż zestawu urządzeń do
odbioru programów telewizyjnych.
W sprawie wykonania uchwały nr
292/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/13 i z obrębu 5
w Otwocku.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2015 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania
i upowszechniania sportu;
turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały nr
309/XLIX/10 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Powiat
Otwocki prawa własności
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej projektowaną działkę
ew. nr 451/3 o pow. 608 m2 z obr.
Radachówka gm. Kołbiel.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2015 r. z zakresów: kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania

XLIII/20/15

22.04.2015

XLIV/20/15

22.04.2015

XLV/20/15

22.04.2015

XLVI/20/15

22.04.2015

XLVII/21
/15

29.04.2015

XLVIII/21
/15

29.04.2015

XLIX/22/15

07.05.2015

Traci moc
uchwałą Nr
LII/22/15
z dnia
07.05.2015 r.

Traci moc
uchwała Nr
XLVI/46/99
z dnia
11.11.1999 r.

Zmiana
uchwałą Nr
LXXXVII/36/15
z dnia
13.08.2015 r.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

i upowszechniania sport; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie ustalenia ceny w
drugich rokowaniach na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej
w Kołbieli przy ul. Parkowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka 2260/2
o pow. 11,0219 ha z obr. 13
Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy
w Otwocku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr WA1O/00048905/8.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności
w 2015 roku.
W sprawie powierzenia Panu
Cezaremu Łukaszewskiemu
stanowiska dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,
ul. Główna 10.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu opieki nad
zabytkami Powiatu Otwockiego na
lata 2013-2017” za okres od 13
marca 2013 r. do 12 marca 2015 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizacje
zadania publicznego w 2015 roku z
zakresu turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych
w 2015 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatki motywacyjnego.
W sprawie wskazania szkoły
zobowiązanej do naliczenia odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych na nauczycieli
będących emerytami lub
rencistami oraz nauczycieli
pobierających nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne
a także pracowników

L/22/15

07.05.2015

LI/22/15

07.05.2015

LII/22/15

07.05.2015

LIII/23/15

14.05.2015

LIV/23/15

14.05.2015

LV/23/15

14.05.2015

LVI/24/15

20.05.2015

LVII/24/15

20.05.2015

LVIII/24/15

20.05.2015

Traci moc
uchwała
Nr XLIII/20/15
z dnia
22.04.2015 r.
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43.

44.

45.

46

47.

48.

49.

50.

51.

niepedagogicznych
zlikwidowanego Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego Nr 5
w Józefowie ul. Ks.
Malinowskiego 7.
W sprawie wyrażenia zgody
jednostce organizacyjnej Powiatu
Otwockiego - Specjalnemu
Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu Nr l im. Marii
Konopnickiej w Otwocku, z
siedzibą przy ul. Majowej 17/19,
na posadowienie siłowni
plenerowej na terenie Ośrodka.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności
w 2015 roku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu „Aktywizacja osób
powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (I)”
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu
22 czerwca 2015 r.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w
zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2015 roku.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

LIX/25/15

26.05.2015

LX/26/15

03.06.2015

LXI/26/15

03.06.2015

LXII/27/15

17.06.2015

LXIII/27/15

17.06.2015

LXIV/27/15

17.06.2015

LXV/27/15

17.06.2015

LXVI/25/15

24.06.2015

LXVII/28/15

24.06.2015

Traci moc
uchwałą Nr
CXVI/48/15
z dnia
21.10.2015 r.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego
w 2015 roku z zakresu turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2014 rok.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2014 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i

LXVIII/28
/15

24.06.2015

LXIX/28/15

24.06.2015

LXX/28/15

24.06.2015

LXXI/28/15

24.06.2015

LXXII/28/15

24.06.2015

LXXIII/28
/15

24.06.2015

LXXIV/28/15

24.06.2015

LXXV/28/15

24.06.2015

LXXVI/28/15

24.06.2015

LXXVII/28
/15

24.06.2015

LXXVIII/28
/15

24.06.2015

LXXIX/28/15

24.06.2015

LXXX/29/15

30.06.2015

LXXXI/31/15

10.07.2015

LXXXII/32
/15

15.07.2015

176

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie wykonania uchwały nr
285/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014
r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ew. nr 42/7 o
pow. 127 m2 z obr. 46, na rzecz
PGE Dystrybucja SA.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie zmiany uchwały Nr
XLIX/22/15 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie powołania komisji
konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2015 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego pn.
„Organizacja współzawodnictwa
sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2015/2016”.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2015 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu

LXXXIII/32
/15

15.07.2015

LXXXIV/33
/15

23.07.2015

LXXXV/34
/15

31.07.2015

LXXXVI/36/
15

13.08.2015

LXXXVII/36
/15

13.08.2015

LXXXVIII
/36/15

13.08.2015

LXXXIX/36
/15

13.08.2015

XC/37/15

21.08.2015

Zmiana uchwały
Nr XLIX/22/15
z dnia
07.05.2015 r.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

powiatu na rok 2015, z późn. zm
W sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za I
półrocze 2015 roku, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz
sprawozdanie z działalności
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za I półrocze 2015
roku.
W sprawie zatrudnienia na
stanowisku Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku
z siedzibą w Karczewie.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania i
złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu „ROR
tak, ale gdzie?”.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do załatwiania spraw w
zakresie określonym w przepisach
ustawy o drogach publicznych oraz
przepisach wykonawczych do tej
ustawy, a w szczególności do
wydawania decyzji
administracyjnych.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do składania oświadczeń
woli w sprawach związanych
z bieżącym utrzymaniem dróg
powiatowych, oraz w sprawach
majątkowych z zakresu zadań
inwestycyjno-remontowych na
drogach powiatowych.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do zamawiania i odbioru
blankietów zezwoleń kategorii I,
oraz wydawania zezwoleń
kategorii I na przejazd pojazdów
nienormatywnych po drogach
powiatowych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie określenia głównych

XCI/38/15

26.08.2015

XCII/38/15

26.08.2015

XCIII/39/15

31.08.2015

XCIV/40/15

XCV/40/15

02.09.2015

02.09.2015

XCVI/40/15

02.09.2015

XCVII/41/15

09.09.2015

XCVIII/41

09.09.2015

Traci moc
uchwałą Nr
CLXXVI/81/20
z dnia
04.03.2020 r.

Traci moc
uchwała Nr
XVI/12/2003
z dnia
30.03.2003 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CLXXVII/81/20
z dnia
04.03.2020 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCXVII/79/12
z dnia
22.05.2012 r.
Traci moc
uchwała Nr
CCXVIII/79/12
z dnia
22.05.2012

Traci moc
uchwałą Nr
CLXXVIII/81
/20 z dnia
04.03.2020 r.

Traci moc
uchwała Nr
CCCXXV/118
/13 z dnia
22.01.2013 r.
Traci moc
uchwała nr
CCCXXVI/118
/13 z dnia
22.01.2013 r.

Zmiana

178

założeń do uchwały budżetowej na
rok 2016 rady Powiatu w
Otwocku.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie unieważnienia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2015 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie zmiany uchwały nr
XXXIX/19/15 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dna 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
XCVIII/41/15 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2016 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w
2015/2016 roku w zakresie
wspierania i upowszechniania
sportu.
W sprawie wykonania uchwały nr
69/VIII/15 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 3 września
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działki
ewidencyjne nr działki
ewidencyjne nr 31/10 o pow.
0,1500 ha, nr 31/11 o pow. 0,1500
ha oraz nr 31/12 o pow. 0,1500 ha
z obr. 165 w Otwocku
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego i
będącej w posiadaniu zależnym
przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., dotyczy

uchwałą
Nr CII/42/15
z dnia
16.09.2015 r.

/15

XCIX/42/15

16.09.2015

C/42/15

16.09.2015

16.09.2015

Zmiana
w uchwale Nr
XXXIX/19/15
z dnia
15.04.2015 r.

CII/42/15

16.09.2015

Zmiana
w uchwale Nr
XCVIII/41/15
z dnia
09.09.2015 r.

CIII/43/15

23.09.2015

CIV/43/15

23.09.2015

CV/44/15

29.09.2015

CVI/45/15

30.09.2015

CI/42/15
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

działki nr 42/6, obr. 46 miasto
Otwock.
W sprawie wykonania uchwały nr
68/VIII/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Józefowie przy
ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki
ew. nr 101 o pow. 0,6638 ha i nr
102/2 o pow. 1,0655 ha z obr. 5.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie przeznaczenia na
wynajem na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 23 o pow.
24,68 m2 usytuowanego
w budynku położonym w
Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B.
W sprawie przeznaczenia na
wynajem na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 27 o pow.
22,01 m2 usytuowanego
w budynku położonym w
Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B.
W sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku do
organizowania pracy, kierowania
bieżącymi sprawami
i reprezentowania na zewnątrz
Rodzinnego Domu dla Dzieci w
Otwocku z siedzibą przy
ul. Ujejskiego 14 – jednostki
budżetowej Powiatu Otwockiego
W sprawie udzielenia
upoważnienia Zastępcy Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do załatwiania spraw w
zakresie określonym w przepisach
ustawy o drogach publicznych oraz
przepisach wykonawczych do tej
ustawy, a w szczególności do
wydawania decyzji
administracyjnych.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. S. Staszica
w Otwocku przy ul.
M. Konopnickiej 3 do
reprezentowania interesów

CVII/46/15

07.10.2015

CVIII/46/15

07.10.2015

CIX/47/15

14.10.2015

CX/47/15

14.10.2015

CXI/47/15

14.10.2015

CXII/47/15

14.10.2015

CXIII/47/15

14.10.2015

Traci moc
uchwała Nr
CLXXXIII/121
/09
z dnia
04.06.2009 r.
Traci moc
uchwałą Nr
CCXXXIX/109
/20 z dnia
12.08.2020 r.
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Powiatu Otwockiego we
wszystkich sprawach dotyczących
realizacji projektu „Europejczycy z
Powiatu Otwockiego”
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER).
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania „Programu
współpracy Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2016 rok”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu „Aktywizacja osób w
wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (I)”
W sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia do realizacji
projektu „Rodzina - kotwicą
dorosłego życia”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Działania
9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 –
2020. oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktów

CXIV/48/15

21.10.2015

CXV/48/15

21.10.2015

CXVI/48/15

21.10.2015

CXVII/48/15

21.10.2015

CXVIII/49/15

28.10.2015

CXIX/50/15

04.11.2015

CXX/50/15

04.11.2015

Traci moc
uchwała Nr
LXII/27/15
z dnia
17.06.2015 r.
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105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Otwockiego
w 2016 roku.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w
sprawie Programu Współpracy
Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2016 rok.
W sprawie projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2016-2028.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2016 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów dzierżawy
obiektów, pomieszczeń
w nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Otwockiego i
będących w posiadaniu zależnym
przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., na czas
oznaczony do lat 3.
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., na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy
firmy „AGROS” Krzysztof
Rosłaniec
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Zespołu Szkół Nr 1 w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie

CXXI/50/15

04.11.2015

CXXII/50/15

12.11.2015

CXXIIII/50/15

12.11.2015

CXXIV/51/15

12.11.2015

CXXV/51/15

12.11.2015

CXXVI/51/15

12.11.2015

CXXVII/51/15

12.11.2015

CXXVIII/51
/15

12.11.2015

CXXIX/51/15

12.11.2015
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114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

działalności Zespołu Szkół
Ekonomiczno - Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego Nr 1
im. Marii Konopnickiej w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego Nr 2
w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Powiatowego
Gimnazjum Specjalnego Nr 21
w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Michała Elwiro Andriollego w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie
Powiatu Otwockiego w 2016 roku.

CXXX/51/15

12.11.2015

CXXXI/51/15

12.11.2015

CXXXII/51/15

12.11.2015

CXXXIII/51
/15

12.11.2015

CXXXIV/51
/15

12.11.2015

CXXXV/51/15

12.11.2015

CXXXVI/52
/15

20.11.2015

CXXXVII/53
/15

25.11.2015
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

W sprawie wykonania uchwały nr
291/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż nieruchomości działki nr ew. 13/12 z obrębu 5
w Otwocku
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku.
W sprawie zatwierdzenia i
przystąpienia do realizacji projektu
„Młodzież z przyszłością. Rozwój
kompetencji kluczowych uczniów
szkół z Powiatu Otwockiego”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Działania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna (w tym w
szkołach zawodowych) w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 –
2020 oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Oświaty Powiatowej w Otwocku
do podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie wyboru ofert na
powierzenie organizacjom
pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej w Powiecie
Otwockim w roku 2016.
W sprawie zmian w uchwale Nr
20/III/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2015, z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w 2016 r.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla

CXXXVIII/53
/15

25.11.2015

02.12.2015

Traci moc
uchwałą Nr
CXLIX/71/20
z dnia
08.01.2020 r.

CXL/55/15

09.12.2015

Traci moc
uchwałą Nr
CCLXXXVII
/112/16
z dnia
23.11.2016 r.

CXLI/55/15

09.12.2015

CXLII/55/15

09.12.2015

CXLIII/56/15

06.12.2015

CXLIV/56/15

16.12.2015

CXLV/56/15

16.12.2015

CXXXIX/54
/15
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130.

131.

132.

133.

134.

135.

osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego
w 2016 r.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie zaopiniowania
wyrównania kwot na
wynagrodzenia w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Otwocku.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CXLVII/56/15 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 16 grudnia 2015 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej w Otwocku
w 2016 r.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w 2016 r.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CXLVII/56/15 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 16 grudnia 2015 r.

CXLVI/56/15

16.12.2015

CXLVII/56/15

16.12.2015

CXLVIII/57
/15

18.12.2015

CXLIX/58/15

23.12.2015

CL/58/15

23.12.2015

CLI/59/15

29.12.2015

Zmiana uchwałą
Nr
CXLVIII/57/15
z dnia
18.12.2015 r.
Zmiana uchwały
Nr
CXLVII/56/15
z dnia
16.12.2015 r.

2016 rok
L.p.

1.

2.

3.

Uchwała w sprawie
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2016.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2016
W sprawie powołania
przedstawicieli Zarządu Powiatu w
Otwocku do składu komisji

Numer
uchwały

Data

CLII/60/16

08.01.2016

CLIII/60/16

08.01.2016

CLIV/61/16

13.01.2016

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

inwentaryzacyjnej mienia Skarbu
państwa przekazywanego na rzecz
Powiatu Otwockiego.
W sprawie ustalenia ceny w
drugim ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Hrabiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki ew.
nr 31/10 o pow. 0,1500 ha, nr
31/11 o pow. 0,1500 ha i nr 31/12
o pow. 0,1500 ha z obr. 165.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 22 grudnia
2015 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2016 rok
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji i
straży do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 22 grudnia
2015 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Rodzinnego
Domu Dziecka w Podbieli.
W sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 5a.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie Powiatu
Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania i
złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu „NOWE
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWE"

CLV/61/16

13.01.2016

CLVI/61/16

13.01.2016

CLVII/62/16

20.01.2016

CLVIII/62/16

20.01.2016

CLIX/62/16

20.01.2016

CLX/62/16

20.01.2016

CLXI/62/16

20.01.2016

CLXII/62/16

20.01.2016

Traci moc
uchwała Nr
CCCXXXVI/
207/10
z dnia
18.11.2010 r.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W sprawie przedłużenia Panu
Cezaremu Łukaszewskiemu
powierzenia stanowiska dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie, ul. Główna 10.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7 do
podpisania i złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu
„KWALIFIKACJE PO
ANGIELSKU – MOBILNA
KADRA EDUKACYJNA”.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
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.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok, z późn.
zm.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii SkłodowskiejCurie w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7.
Zmieniająca uchwałę Nr
CCCVII/2016/12;
(w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej stawki czynszu z tytułu
wydzierżawienia na rzecz
Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. zabudowanych
nieruchomości gruntowych
położonych
w Otwocku i Józefowie, na czas
oznaczony lat 30)
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok, z późn.
zm.
W sprawie wykonania uchwały Nr
288/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia

CLXIII/63/16

27.01.2016

CLXIV/63/16

27.01.2016

CLXV/63/16

27.01.2016

CLXVI/63/16

27.01.2016

CLXVII/64
/16

03.02.2016

CLXVIII/64
/16

03.02.2016

CLXIX/65/16

10.02.2016

CLXX/65/16

10.02.2016

CLXXI/65/16

10.02.2016

Zmiana
uchwały Nr
CCCVII/106/12
z dnia
20.11.2012 r.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości oznaczonych jako
działki nr ew. 13/5 i 13/6 z obrębu
5 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały Nr
289/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/7 z obrębu 5
w Otwocku.
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 cyfrowych
procesów graficznych (311911).
W sprawie wykonania uchwały Nr
90/XII/16 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu nr 3 wraz
z przypadającym udziałem w
prawie użytkowania wieczystego
Powiatu Otwockiego wynoszącym
1852/36704 części zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Józefowie przy ul.
Głównej 10B, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki ew.
nr 32/5 o pow. 0,1569 ha i nr 32/9 o
pow. 0,0160 ha z obr. 31
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok, z późn.
zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania w
imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (II)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów 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.
W sprawie uchwalenia Regulaminu

CLXXII/65
/16

10.02.2016

CLXXIII/65
/16

10.02.2016

CLXXIV/65
/16

10.02.2016

CLXXV/66/16

17.02.2016

CLXXVI/66
/16

17.02.2016

CLXXVII/66/
16

17.02.2016

CLXXVIII/67

24.02.2016

Zmiana w § 13
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Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Otwocku.

28.

29.

30.

W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności w
2016 roku.
W sprawie wykonania uchwały nr
89/XII/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016
r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka ew.
nr 102/1 o pow. 0,0347 ha z obr. 5.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.

uchwałą Nr
LX/31/19
z dnia
15.05.2019 r.,
Zmiana
uchwałą Nr
CCII/90/20
z dnia
06.05.2020 r.
dot. ZUD,
Zmiana
uchwałą Nr
CCXCI/133/20
z dnia
25.11.2020 r.
dot. zmiany
Zarządu i
podziału
pracy,
Zmiana
uchwałą Nr
CCCXXXVI
/160/21 z dnia
06.05.2021 r.
dot. zmiany w
BKiP oraz
Zarz.
Kryzysowym,
Zmiana
uchwałą Nr
CCCLXXVIII/
213/22
z dnia
19.01.2022
dot. Biura
Kadr i
informatyków,

/16

CLXXIX/67
/16

24.02.2016

CLXXX/67/16

24.02.2016

CLXXXI/68
/16

02.03.2016
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ekonomiczno –
Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku przy ul.
Konopnickiej 3.
W sprawie wykonania uchwały nr
35/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Otwockiego,
położonych w Otwocku,
oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki ew. nr 6/20 o pow.
0,0843 ha z obr. 135 i nr 6/23 o
pow. 2,9235 ha z obr. 135, na rzecz
PGE Dystrybucja SA.
W sprawie wykonania uchwały nr
74/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Kołbieli
przy ul. Parkowej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka
ew. nr 2260/2 o pow. 11,0219 ha z
obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE
Dystrybucja SA.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności
w 2016 roku.
W sprawie wykonania uchwały nr
75/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 29 października 2015 r. w

CLXXXII/68/
16

02.03.2016

CLXXXIII/68
/16

02.03.2016

CLXXXIV/68
/16

02.03.2016

CLXXXV/68/
16

02.03.2016

CLXXXVI/68
/16

02.03.2016

CLXXXVII
/69/16

09.03.2016

CLXXXVIII/
70/16

17.03.2016
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
miejscowości Izabela, gm.
Wiązowna, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ew. nr 201/4 o
pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela,
na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2016 r. z zakresów: kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania
sportu; turystyki
i krajoznawstwa.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
przyjęcia „Trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej”.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia
Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2015 rok.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego Nr I im. K.I.
Gałczyńskiego w Otwocku przy ul.
Filipowicza 9
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radiówku.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej

CLXXXIX/70
/16

17.03.2016

CXC/71/16

23.03.2016

CXCI/71/16

23.03.2016

CXCII/71/16

23.03.2016

CXCIII/71/16

23.03.2016

CXCIV/71/16

23.03.2016

CXCV/72/16

30.03.2016

CXCVI/74/16

13.04.2016

CXCVII/74
/16

13.04.2016
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

w Otwocku.
w sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Józefowie.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz
Głównemu Księgowemu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
występowania o środki, podpisania
umowy, realizacji i rozliczenia
programu „Wyrównywania różnic
między regionami III”.
W sprawie unieważnienia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2016 roku z zakresów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2016 roku z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki i
krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w
zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2016 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie wykonania uchwały nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku,
oznaczonej jako działka ew. nr 13/9
o pow. 0,1754 ha z obr. 5 w
Otwocku wraz z udziałem
wynoszącym 1/3 części w prawie
własności do działki ew. nr 13/11 o

CXCVIII/74
/16

13.04.2016

CXCIX/74/16

13.04.2016

CC/75/16

13.04.2016

CCI/74/16

13.04.2016

CCII/75/16

20.04.2016

CCIII/75/16

20.04.2016

CCIV/76/16

27.04.2016

CCV/76/16

27.04.2016

CCVI/76/16

27.04.2016
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

pow. 0,0182 ha z obrębu 5 –
stanowiącej drogę wewnętrzną.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
Udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Michała Elwiro Andriollego w
Otwocku, ul. Poniatowskiego 10
do podpisania, złożenia wniosku i
realizacji konkursu: „Organizacja
konkursów i olimpiad
w zakresie edukacji ekologicznej”
(Nr konkursu: 2016-EE-16),
zadanie pod nazwą: „Znane i
nieznane gatunki chronione
Mazowsza” realizowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 r. z zakresów:
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
turystyki i krajoznawstwa.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
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.; (organizowanie
kiermaszy).
Ustalenia ceny wywoławczej w
pierwszym ustnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Kołbieli,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka 2260/2 o pow.
110 219 m2, uregulowanej w
księdze wieczystej KW

CCVII/77/16

04.05.2016

CCVIII/78/16

09.05.2016

CCIX/78/16

09.05.2016

CCX/79/16

12.05.2016

CCXI/80/16

19.05.2016

CCXII/80/16

19.05.2016

CCXIII/81/16

25.05.2016
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

WA1O/00048905/8 prowadzonej
przez IV Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w
Otwocku.
udzielenia upoważnienia Panu
Mirosławowi Pszonce – Staroście
Otwockiemu do podejmowania
samodzielnej decyzji o wydatkach
do kwoty 5.000,00 zł.
Zatwierdzenia i przystąpienia do
realizacji projektu „Aktywni
w życiu i w pracy”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Działania
9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 –
2020 oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności
w zakresie realizacji projektu
pozakonkursowego.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca
2016 r.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania i
złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu „NOWE
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWE”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień

CCXIV/81/16

25.05.2016

CCXV/82/16

01.06.2016

CCXVI/83/16

08.06.2016

CCXVII/83
/16

08.06.2016

CCXVIII/84
/16

14.06.2016

CCXIX/84/16

14.06.2016

CCXX/84/16

14.06.2016
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie rozstrzygnięcia otartych
konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku z
zakresów: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; turystyki i
krajoznawstwa.
W sprawie udzielenia zgody na
zawarcie umowy użyczenia na
okres 3 lat dla nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej
w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14,
ozn. jako dz. ew. nr 47 w obr. 80.
W sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie na raty zaległych
należności z tytułu ustanowienia
drogi koniecznej na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie na raty zaległych
należności z tytułu ustanowienia
drogi koniecznej na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2015 rok.

CCXXI/84/16

14.06.2016

CCXXII/84
/16

14.06.2016

CCXXIII/84
/16

14.06.2016

CCXXIV/84
/16

14.06.2016

CCXXV/84
/16

14.06.2016

CCXXVI/84
/16

14.06.2016

CCXXVII/84/
16

14.06.2016

CCXXVIII/84
/16

14.06.2016

CCXXIX/84
/16

14.06.2016

CCXXX/85
/16

24.06.2016

CCXXXI/85
/16

24.06.2016

CCXXXII/85
/16

24.06.2016
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82.

83.

W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2015 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.

CCXXXIII/85
/16

24.06.2016

CCXXXIV/86
/16

29.06.2016

84.

W sprawie powierzenia Panu
Grzegorzowi Michalczykowi
stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej
– Curie w Otwocku,
ul. Pułaskiego 7.

CCXXXV/86/
16

29.06.2016

85.

W sprawie powierzenia Pani
Apolonii Żołądek stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w
Otwocku, ul. Konopnickiej 7.

CCXXXVI/86
/16

29.06.2016

CCXXXVII
/86/16

29.06.2016

86.

87.

88.

89.

90.

W sprawie powierzenia Pani
Joannie Michalczyk stanowiska
dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego Nr I im. K.I,
Gałczyńskiego w Otwocku, ul.
Filipowicza 9.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za działkę gruntu
wydzieloną pod poszerzenie drogi
powiatowej nr 2705W we wsi Kąck
gm. Wiązowna.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za działkę gruntu
wydzieloną pod poszerzenie drogi
powiatowej - ul. Żeromskiego w
Otwocku; dz. 12/25 z obr. 242.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu

CCXXXVIII/
87/16

Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Mazowieckiego
z dnia
8 września
2016 r.
stwierdzające
nieważność
uchwały
znak pisma:
LEX.I.4131.168.
2016.BB
Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Mazowieckiego
z dnia
8 września
2016 r.
stwierdzające
nieważność
uchwały
znak pisma:
LEX.I.4131.169.
2016.BB

13.07.2016

CCXXXIX/87
/16

13.07.2016

CCXL/87/16

13.07.2016

CCXLI/87/16

13.07.2016
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za działkę gruntu
wydzieloną pod poszerzenie drogi
powiatowej - ul. Żeromskiego w
Otwocku; dz. 13/16 z obr. 242.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie odmowy uwzględnienia
wezwania do usunięcia naruszenia
prawa; p. G. Michalczyk.
W sprawie odmowy uwzględnienia
wezwania do usunięcia naruszenia
prawa; p. A. Żołądek.
W sprawie zaopiniowania
propozycji pozbawienia kategorii
drogi powiatowej Nr 2216W na
odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną Nr 221214W do granic
powiatu mińskiego (długości 990
mb.).
W sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia do kategorii
dróg powiatowych drogi gminnej
Nr 221214W na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową nr
2216W do granic powiatu
mińskiego (długość 850 mb.).
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie modernizacji budynku
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku
usytuowanego na działce ew. nr 42
z obr. 143 w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 5a.
W sprawie wykonania uchwały nr
286/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 8/3 z obrębu 2
w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne użyczenie na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie pomieszczeń biurowych
znajdujących się na parterze
budynku usytuowanego na
nieruchomości stanowiącej

CCXLII/88
/16

22.07.2016

CCXLIII/88
/16

22.07.2016

CCXLIV/88
/16

22.07.2016

CCXLV/89/16

10.08.2016

CCXLVI/89
/16

10.08.2016

CCXLVII/89
/16

10.08.2016

CCXLVIII/89
/16

10.08.2016

CCXLIX/89
/16

10.08.2016

CCL/90/16

17.08.2016
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki
ew. nr 73/6 i nr 73/8 o łącznej pow.
10605 m2 z obr. 8.
W sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane
nieruchomościami znajdującymi się
w zasobie nieruchomości Powiatu
Otwockiego, położonymi w pasach
dróg powiatowych nr 2765W,
2768W, 2769W i 2767W.
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
2016 roku.
W sprawie wystąpienia do Kuratora
Oświaty w Warszawie o wydanie
opinii w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty w przedmiocie
możliwości odwołania Pana
Grzegorza Michalczyka ze
stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Otwocku bez
wypowiedzenia.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2017 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie odwołania Pana
Henryka Matoska ze stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im.
Marii Skłodowskiej – Curie w
Otwocku, ul. Pułaskiego 7.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Zespołu
szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Otwocku, ul.
Pułaskiego 7.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół o placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.

CCLI/90/16

17.08.2016

CCLII/91/16

23.08.2016

CCLIII/93/16

29.08.2016

CCLIV/94/16

31.08.2016

CCLV/94/16

31.08.2016

CCLVI/94/16

31.08.2016

CCLVII/94
/16

31.08.2016

CCLVIII/94
/16

31.08.2016

CCLIX/94/16

31.08.2016
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością znajdującą się w
zasobie nieruchomości Powiatu
Otwockiego, położoną w pasie
drogi powiatowej nr 2772W.
W sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie budowy drugiego
zjazdu z drogi powiatowej na teren
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Otwocku,
przy ul. Poniatowskiego 10.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego placówki
opiekuńczo – wychowawczej
Domy dla Dzieci w Otwocku.
W sprawie powierzenia Pani
Apolonii Żołądek stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w
Otwocku, ul. Konopnickiej 3.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Program ochrony Środowiska dla
Gminy Wiązowna na lata 20162019 z perspektywą do 2023 r.”
W sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie części zobowiązania
oraz na rozłożenie na raty
pozostałej części należności z tytułu
ustanowienia służebności gruntowej
polegającej na prawie przechodu i
przejazdu przez nieruchomość
gruntową stanowiącą własność
Skarbu Państwa, położoną w
Otwocku, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka
ew. nr 33/3 o pow. 0,0808 ha z obr

CCLX/94/16

31.08.2016

CCLXI/95/16

07.09.2016

CCLXII/95
/16

07.09.2016

CCLXIII/97
/16

13.09.2016

CCLXIV/97
/16

13.09.2016

CCLXV/98/16

16.09.2016

CCLXVI/99
/16

21.09.2016

CCLXVII/100
/16

28.09.2016

CCLXVIII
/100/16

28.09.2016

CCLXIX/100/
16

28.09.2016

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXIX/94
/12 z dnia
21.09.2012 r.
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119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

33.
W sprawie przystąpienia do
programu „Rok Rzeki Wisły 2017”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
postawienie magazynu
epizootycznego na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku
przy ul. Andriollego 80, ozn. jako
dz. ew. nr 9/8 w obr. 145.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie wykonania uchwały Nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Otwocku,
oznaczonej jako działka ew. nr 13/9
o pow. 0,1754 ha z obr 5 w
Otwocku wraz z udziałem
wynoszącym 1/3 części w prawie
własności do działki ew. nr 13/11 o
pow. 0,0182 ha z obrębu 5 –
stanowiącej drogę wewnętrzną.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.

W sprawie powołania członków
stałej Komisji przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbyci nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego.

CCLXX/102
/16

05.10.2016

CCLXXI/103/
16

12.10.2016

CCLXXII/103
/16

12.10.2016

CCLXXIII
/106/16

27.10.2016

CCLXXIV
/107/16

02.11.2016

CCLXXV/107
/16

02.11.2016

CCLXXVI
/107/16

02.11.2016

CCLXXVII
/108/16

07.11.2016

Traci moc
uchwała Nr
I/1/14 z dnia
04.12.2016 r.
Traci moc
uchwałą
Nr CIX/56/19
z dnia
09.10.2019 r.
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu 15 listopada
2016 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Otwockiego
w 2017 roku
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2017 rok.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2017-2031.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa p.o. dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7 do
reprezentowania interesów Powiatu
Otwockiego we wszelkich
sprawach dotyczących realizacji
projektu „KWALIFIKACJE PO
ANGIELSKU – MOBILNA
KADRA EDUKACYJNA” w
ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER).
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie zatwierdzenia i
przystąpienia do realizacji projektu
„Młodzież z przyszłością. Rozwój
kompetencji kluczowych uczniów

CCLXXVIII/
109/16

09.11.2016

CCLXXIX/10
9/16

09.11.2016

CCLXXX/110
/16

14.11.2016

CCLXXXI
/110/16

14.11.2016

CCLXXXII
/110/16

14.11.2016

CCLXXXIII/
110/16

14.11.2016

CCLXXXIV/
111/16

17.11.2016

CCLXXXV
/112/16

23.11.2016

CCLXXXVI
/112/16

23.11.2016

CCLXXXVII
/112/16

23.11.2016

Traci moc
uchwała Nr
CXL/55/16
z dnia
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

szkół z Powiatu Otwockiego”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Działania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna (w tym
w szkołach zawodowych) w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 –
2020 oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Oświaty Powiatowej w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie Powiatu
Otwockiego w 2017 roku
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 placówek oraz
trybu i zakresu kontroli
prawidłowości jej pobrania
i wykorzystywania.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictw dyrektorom
powiatowych jednostek
organizacyjnych.
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku na 2016
rok.
W spawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie uchwalenia Regulaminu

09.12.2015 r.

CCLXXXVIII
/113/16

30.11.2016

CCLXXXIX/
113/16

30.11.2016

CCXC/113/16

30.11.2016

CCXCI/113
/16

30.11.2016

CCXCII/113/
16

30.11.2016

CCXCIII/114
/16

07.12.2016

CCXCIV/114
/16

07.12.2016

CCXCV/115

14.12.2016

Zmiana uchwałą

Traci moc

202

organizacyjnego Oświaty
Powiatowej w Otwocku

145.

146.

W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla osób
dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego
w 2017 roku.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w latach 2017-2019.

147.

W sprawie obowiązku
przeprowadzenia i wdrożenia
centralizacji a także określenia
zasad rozliczania podatku od
towarów i usług w Powiecie
Otwockim oraz jednostkach
organizacyjnych powiatu

148.

W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.

149.

W sprawie udzielenia
pełnomocnictw dyrektorom
powiatowych jednostek
organizacyjnych.

Nr CII/53/19
z dnia
11.09.2019 r.

/16

CCXCVI/115
/16

14.12.2016

CCXCVII/
115/16

14.12.2016

CCXCVIII
/115/16

14.12.2016

CCXCIX/115
/16

14.12.2016

CCC/115/16

14.12.2016

uchwała Nr
CCCLXXI/138
/13 z dnia
11.06.2013 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CXXII/62/19
z dnia
13.11.2019 r.,
Zmiana
uchwałą Nr
CXCVI/88/20
z dnia
22.04.2020 r.,
Zmiana
uchwałą Nr
CCXLVII/113/
20 z dnia
09.09.2020 r.,
Zmiana
uchwałą Nr
CCCII/138/20
z dnia
23.12.2020 r.

Zmiana
uchwałą Nr
CXXIII/62/19
z dnia
13.11.2019 r.,
Zmiana
uchwałą Nr
CXCVII/88/20
z dnia

203

22.04.2020 r.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyboru ofert na
powierzenie organizacjom
pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej w Powiecie
Otwockim w roku 2017
W sprawie wykonania uchwały Nr
286/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 8/3 z obrębu 2
w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w Otwocku
przy ul. Literackiej 8 - Panu
Pawłowi Uścinowiczowi do
podpisania i złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu „Szkoła
otwarta na świat”
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.

CCCI/116/16

23.12.2016

CCCII/116/16

23.12.2016

CCCIII/116
/16

23.12.2016

CCCIV/116
/16

23.12.2016

CCCV/117/16

28.12.2016

CCCVI/118
/16

30.12.2016

2017 rok
L.p.

1.

2.

Uchwała w sprawie
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej w Otwocku w latach
2017-2019.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na

Numer
uchwały

Data

CCCVII/120
/17

11.01.2017

CCCVIII/120
/17

11.01.2017

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2017 roku.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2017.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2017.
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji
i straży do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
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.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu „Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (II)”.
W sprawie ustalenia ceny
wywoławczej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110 219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA1O/00048905/8
prowadzonej przez IV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Otwocku.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Ogniska

CCCIX/120/17

11.01.2017

CCCX/120/17

11.01.2017

CCCXI/120/17

11.01.2017

CCCXII/120
/17

11.01.2017

CCCXIII/121
/17

18.01.2017

CCCXIV/121
/17

18.01.2017

CCCXV/121
/17

18.01.2017

Traci moc
uchwałą Nr

Traci moc
uchwała Nr
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wychowawczego „Świder” im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w Otwocku.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zatwierdzenia
Programu Działalności
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku na 2017
rok.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + w ramach
projektu „Doświadczenie
zawodowe kluczem do sukcesu”,
w tym do podpisania i złożenia
wniosku o dofinansowanie,
podpisania umowy oraz innych
działań w imieniu Powiatu
Otwockiego.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań
i uzgodnienia wysokości
odszkodowania za działkę gruntu
pod poszerzenie drogi powiatowej
– ul. Reymonta w Otwocku.
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.
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.
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.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za działkę gruntu
wydzieloną pod poszerzenie drogi
publicznej (powiatowej) lokalnej,
stanowiący działkę ew. nr 32/10
z obr. Góraszka gm. Wiązowna.
W sprawie ogłoszenia otwartych

CDXVII/168/17
z dnia
08.11.2017 r.
CCCXVI/122
/17

25.01.2017

CCCXVII/122
/17

25.01.2017

CCCXVIII/
122/17

25.01.2017

CCCXIX/123
/17

01.02.2017

CCCXX/125
/17

08.02.2017

CCCXXI/127
/17

22.02.2017

CCCXXII/128
/17

01.03.2017

CCCXXIII
/129/17

08.03.2017

CCCXXIV/129

08.03.2017

CCXLII/145/09
z dnia
27.10.2009 r.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2017 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2017 roku z
zakresów: wspierania
i upowszechniania sportu;
turystyki i krajoznawstwa; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
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.
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy na 2017 rok dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7.
W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne użyczenie na rzecz
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku zabudowanych
nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Otwockiego,
położonych w Otwocku przy ul.
Pułaskiego, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki ew.
nr 41/7 o pow. 1565 m2 i nr 41/8 o
pow. 1195 m2 z obr. 143, dla
których Sąd Rejonowy w Otwocku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste
oznaczone numerami
WA1O/00058437/9 i
WA1O/00056418/6.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2016 rok wraz z informacją o
stanie mienia Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2016 rok.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej

/17

CCCXXV/129
/17

08.03.2017

CCCXXVI/130
/17

15.03.2017

CCCXXVII
/130/17

15.03.2017

CCCXXVIII
/130/17

15.03.2017

CCCXXIX/130
/17

15.03.2017

CCCXXX/132
/17

29.03.2017

CCCXXXI/132
/17

29.03.2017

CCCXXXII
/132/17

29.03.2017
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury im. Michała Elwiro
Andriollego w Otwocku, ul.
Poniatowskiego 10.
W sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Otwocku.
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.
W sprawie wykonania uchwały Nr
103/XIV/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 31/13 o pow.
1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku.
W sprawie udzielenia umocowania
do reprezentowania Zarządu
Powiatu Otwockiego podczas
rozprawy administracyjnej w
sprawie ustalenia odszkodowania
za grunt, wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr
1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej budowy
mostu na rzece Świder w
miejscowościach Józefów i
Otwock, stanowiący działki
ewidencyjne nr 25/1 z obrębu 49 w
Józefowie o pow. 17 m2 i nr 25/3 z
obrębu 49 w Józefowie o pow.
334 m2.
W sprawie udzielenia umocowania
do reprezentowania Zarządu
Powiatu Otwockiego podczas
rozprawy administracyjnej w
sprawie ustalenia odszkodowania
za grunt, wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr
1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej budowy
mostu na rzece Świder w
miejscowościach Józefów i
Otwock, stanowiący działkę
ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 49 w
Józefowie o pow. 859 m2.
W sprawie udzielenia umocowania
do reprezentowania Zarządu
Powiatu Otwockiego podczas
rozprawy administracyjnej w
sprawie ustalenia odszkodowania

CCCXXXIII
/132/17

29.03.2017

CCCXXXIV
/133/17

05.04.2017

CCCXXXV
/133/17

05.04.2017

CCCXXXVI
/133/17

05.04.2017

CCCXXXVII/
133/17

05.04.2017

CCCXXXVIII/
133/17

05.04.2017
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33.

34.

35.

36.

37.

za grunt, wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr
1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej budowy
mostu na rzece Świder w
miejscowościach Józefów i
Otwock, stanowiący działki
ewidencyjne nr 30/1 z obrębu 49 w
Józefowie o pow. 2618 m2 i nr 36 z
obrębu 49 w Józefowie o pow.
367 m2.
W sprawie udzielenia umocowania
do reprezentowania Zarządu
Powiatu Otwockiego podczas
rozprawy administracyjnej w
sprawie ustalenia odszkodowania
za grunt, wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr
1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej budowy
mostu na rzece Świder w
miejscowościach Józefów i
Otwock, stanowiący działkę
ewidencyjną nr 30/2 z obrębu 49
w Józefowie o pow. 2846 m2.
W sprawie wykonania uchwały Nr
69/VIII/15 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 3 września
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działki
ewidencyjne nr działki
ewidencyjne nr 31/10 o pow.
0,1500 ha, nr 31/11 o pow.
0,1500 ha oraz nr 31/12 o pow.
0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za grunt
wydzielony na poszerzenie drogi
publicznej (powiatowej) ulicy
zbiorczej, stanowiący działkę ew.
nr 37/1 z obr. 188 w Otwocku.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2017 r. z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu

CCCXXXIX/1
33/17

05.04.2017

CCCXL/133
/17

05.04.2017

CCCXLI/133
/17

05.04.2017

CCCXLII/133
/17

05.04.2017

CCCXLIII/134
/17

12.04.2017
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Otwockiego na 2017 rok.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu ratownictwa
i ochrony ludności w 2017 roku.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2017 roku z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Osieck na lata 2017-2020”.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
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.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Józefowie.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Otwocku.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radiówku.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2017 r. z zakresu ratownictwa i
ochrony ludności.
W sprawie udzielenia umocowania
do reprezentowania Zarządu
Powiatu w Otwocku podczas
rozprawy administracyjnej w
sprawie ustalenia odszkodowania
za grunt, wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr
1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej budowy
mostu na rzece Świder w
miejscowościach Józefów i
Otwock, stanowiący działkę
ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 49
w Józefowie o pow. 859 m2.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Otwocku.
W sprawie powierzenia Pani

CCCXLIV/134
/17

12.04.2017

CCCXLV/134
/17

12.04.2017

CCCXLVI/134
/17

12.04.2017

CCCXLVII
/136/17

19.04.2017

CCCXLVIII
/137/17

25.04.2017

CCCXLIX/137
/17

25.04.2017

CCCL/137/17

25.04.2017

CCCLI/137/17

25.04.2017

CCCLII/137
/17

25.04.2017

CCCLIII/137
/17

25.04.2017

CCCLIV/137
/17

25.04.2017

CCCLV/138
/17

04.05.2017

CCCLVI/138

04.05.2017
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Monice Hannie Chudek
stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Otwocku,
ul. Pułaskiego 7.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2017 roku z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu opieki nad
zabytkami Powiatu Otwockiego na
lata 2013-2017” za okres od 13
marca 2015 r. do 12 marca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia i
przystąpienia do realizacji projektu
„Zintegrowany rozwój szkolnictwa
zawodowego” („Projekt”) w
Działaniu 10.3 Doskonalenie
zawodowe, Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów
(„Poddziałanie”) realizowanym
przez Województwo Mazowieckie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 („RPO
2014- 2020”).
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.
W sprawie powołania Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w
zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2017 roku.
W sprawie powierzenia Pani Ewie
Barbarze Musiejko stanowiska
dyrektora Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Michała Elwiro Andriollego
w Otwocku, ul. Poniatowskiego
10.
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.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania

/17

CCCLVII/138/
17

04.05.2017

CCCLVIII/139
/17

10.05.2017

CCCLIX/140
/17

15.05.2017

CCCLX/141
/17

17.05.2017

CCCLXI/141
/17

17.05.2017

CCCLXII/141
/17

17.05.2017

CCCLXIII/142
/17

24.05.2017

CCCLXIV/143
/17

31.05.2017

CCCLXV/143
/17

31.05.2017

211

60.

61.

62.

63.

64.
.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu 8 czerwca 2017 r.
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.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
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.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej

CCCLXVI/144
/17

07.06.2017

CCCLXVII
/145/17

14.06.2017

CCCLXVIII
/145/17

14.06.2017

CCCLXIX/145
/17

14.06.2017

CCCLXX/145
/17

14.06.2017

CCCLXXI/145
/17

14.06.2017

CCCLXXII
/145/17

14.06.2017

CCCLXXIII
/145/17

14.06.2017

CCCLXIV/145
/17

14.06.2017

CCCLXV/145
/17

14.06.2017

CCCLXXVI
/146/17

21.06.2017
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

w Otwocku za 2016 rok.
W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2016 rok.
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.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla Pani Moniki
Chudek dyrektora Zespołu Szkół
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
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.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca
2017 r.
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.
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.
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.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul.
M. Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego we wszelkich
sprawach dotyczących realizacji
projektu „Doświadczenie
zawodowe kluczem do sukcesu”
w ramach Programu Operacyjnego

CCCLXXVII/
146/17

21.06.2017

CCCLXXVIII/
146/17

21.06.2017

CCCLXXIX
/147/17

28.06.2017

CCCLXXX
/147/17

28.06.2017

CCCLXXXI/
147/17

28.06.2017

CCCLXXXII/
148/17

05.07.2017

CCCLXXXIII/
150/17

12.07.2017

CCCLXXXIV/
151/17

19.07.2017

CCCLXXXV
/151/17

19.07.2017
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER).
W sprawie przystąpienia do
realizacji projektu „Akademia
Rodzin w Powiecie Otwockim”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Działania
9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 –
2020 oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności
w zakresie realizacji projektu
W sprawie ustalenia ceny w
pierwszych rokowaniach na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Kołbieli, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
2260/2 o pow. 110219 m2,
uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA 1O/00048905/8.
W sprawie wykonania uchwały Nr
289/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/7 z obrębu 5
w Otwocku.
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.
W sprawie wykonania uchwały Nr
286/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 8/3 z obrębu 2
w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały Nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej jako działka

CCCLXXXVI/
151/17

19.07.2017

CCCLXXXVII
/152/17

27.07.2017

CCCLXXXVIII/
152/17

27.07.2017

CCCLXXXIX/
153/17

02.08.2017

CCCXC/153
/17

02.08.2017

CCCXCI/153
/17

02.08.2017
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.

ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr
5 w Otwocku wraz
z udziałem wynoszącym 1/3 części
w prawie własności do działki ew.
nr 13/11 o pow. 0,0182 ha z
obrębu 5 – stanowiącej drogę
wewnętrzną.
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.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w
sprawie Regulaminu Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych.
W sprawie zaakceptowania
protokołów uzgodnień w związku
z uchwałą Nr 192/XXV/17 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez
Powiat Otwocki niezabudowanych
nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych,
położonych w miejscowości
Izabela, gm. Wiązowna,
oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki ew. nr nr 78/34 o pow.
0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386
ha, nr 322/5 o pow. 0,0312 ha, nr
78/30 o pow. 0,0032 ha z obr.
Izabela gm. Wiązowna
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.
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.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w uchwale Nr

CCCXCII/154
/17

10.08.2017

CCCXCIII/156
/17

22.08.2017

CCCXCIV/156
/17

22.08.2017

CCCXCV/158
/17

30.08.2017

CCCXCVI/158
/17

30.08.2017

CCCXCVII/158
/17

30.08.2017

CCCXCVIII/158
/17

30.08.2017

CCCXCIX/159
/17

06.09.2017
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2018 Rady
Powiatu w Otwocku.

W sprawie Regulaminu
Mistrzostw Powiatu Otwockiego
szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

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.
W sprawie zmiany załącznika do
uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 6
września 2017 r. w sprawie
Regulaminu Mistrzostw Powiatu
Otwockiego Szkół Podstawowych
i Ponadpodstawowych.
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.
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.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016 r. – Uchwała Budżetowa

CD/159/17

06.09.2017

CDI/159/17

06.09.2017

CDII/160/17

13.09.2017

CDIII/161/17

21.09.2017

CDIV/161/17

21.09.2017

CDV/162/17

28.09.2017

CDVI/163/17

05.10.2017

Zmiana
załącznika
uchwałą Nr
CDIII/161/17
z dnia
21.09.2017 r.,
Zmiana
załącznika
uchwałą Nr
DXXXVI/216
/18 z dnia
12.09.2018 r.,
Zmiana
załącznika
uchwałą Nr
CVII/55/19
z dnia
02.10.2019 r.
Zmiana
załącznika
uchwałą Nr
CDLXIV/252
/22
z dnia
15.09.2022 r.

Traci moc
uchwała Nr
DXXI/195/14
z dnia
30.07.2014 r.

Zmiana
załącznika do
uchwały Nr
CDI/159/17
z dnia
06.09.2017 r.
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie przeznaczenia do
sprzedaży drewna w ilości około
100 m3 uzyskanego w wyniku
dokonania wycięcia drzew z
nieruchomości oznaczonej jako
działka ew. nr 211/1 obr. Kępa
Nadbrzeska gm. Karczew
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przekazania drewna
osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej za
pośrednictwem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku uzyskanego z wycinki
drzew z nieruchomości oznaczonej
jako działka ew. nr 8/4 obr. 2 w
Otwocku stanowiącej własność
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2018 rok.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Otwockiego w

CDVII/164/17

11.10.2017

CDVIII/164/17

11.10.2017

CDIX/164/17

11.10.2017

CDX/165/17

18.10.2017

CDXI/166/17

25.10.2017

CDXII/167/17

02.11.2017

CDXIII/167/17

02.11.2017

CDXIV/167/17

02.11.2017
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

2018 roku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy dotacyjnej z
Ministerstwem Obrony Narodowej
na zakup wyposażenia do
prowadzenia zajęć w ramach
pilotażowego programu MON dla
uczniów klas mundurowych.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Ogniska
Wychowawczego „Świder” im. K.
Lisieckiego „Dziadka” w
Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2018 rok.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2018-2031.
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.
W sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne użyczenie na rzecz
Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Otwockiego lokalu
znajdującego się na zabudowanej
nieruchomości położonej w
Otwocku przy ul. Andriollego 80,
ozn. jako dz. ew. nr 9/6 w obr. 145,
dla której Sąd Rejonowy w
Otwocku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr WA1O/00063233/7.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie

CDXV/167/17

02.11.2017

CDXVI/168/17

08.11.2017

CDXVII/168
/17

08.11.2017

CDXVIII/169
/17

15.11.2017

CDXIX/169/17

15.11.2017

CDXX/169/17

15.11.2017

CDXXI/169/17

15.11.2017

CDXXII/170
/17

24.11.2017

CDXXIII/170/
17

24.11.2017

Traci moc
uchwała Nr
CCCXV/121/17
z dnia
18.01.2017 r.
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118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie
Powiatu Otwockiego w 2018 roku.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie umowy najmu
pomieszczeń w budynku
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury
w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
144/XX/16 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie przeznaczenia do
sprzedaży drewna w ilości około
12,5 m3 uzyskanego w wyniku
dokonania wycięcia drzew z
nieruchomości oznaczonej jako
działki ew. nr 8/4, nr 8/3 obr. 2
oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku
oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm.
Celestynów, stanowiących
własność Powiatu Otwockiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie lokalu znajdującego się
na zabudowanej nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, ozn. jako dz. ew.
nr 9/6 w obr. 145, dla której Sąd
CDXXXI/172/17Rejonowy w
Otwocku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr WA1O/00063233/7
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych

CDXXIV/170
/17

24.11.2017

CDXXV/170
/17

24.11.2017

CDXXVI/170
/17

24.11.2017

CDXXVII/171
/17

29.11.2017

CDXXVIII
/171/17

29.11.2017

CDXXIX/172
/17

07.12.2017

CDXXX/172
/17

07.12.2017

CDXXXI/172
/17

07.12.2017

CDXXXII/173/
17

13.12.2017

CDXXXIII
/173/17

13.12.2017
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

dodatku motywacyjnego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury im. M.E.
Andriollego w Otwocku przy ul.
Poniatowskiego 10 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku
uczestnictwem w programie
Erasmus + w ramach projektu
„BLIŻEJ EUROPY”, w tym do
podpisania i złożenia wniosku o
dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w Otwocku
przy ul. Literackiej 8 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
uczestnictwem w programie
Erasmus + w ramach projektu
„SZKOŁA OTWARTA NA
ŚWIAT”, w tym do podpisania
i złożenia wniosku o
dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
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.
W sprawie Otwartego Konkursu
Ofert na wykonanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2018 roku.
W sprawie wyboru ofert na
powierzenie organizacjom
pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej w Powiecie
Otwockim.
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.
W sprawie zmian w uchwale Nr

CDXXXIV/173
/17

13.12.2017

CDXXXV/173
/17

13.12.2017

CDXXXVI/173
/17

13.12.2017

CDXXXVII
/173/17

13.12.2017

CDXXXVIII
/174/17

20.12.2017

CDXXXIX/174
/17

20.12.2017

CDXL/175/17

28.12.2017
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135.

136.

L.p.

1.

2.

3.

144/XX/16 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku przy ul. Gen.
J. Filipowicza 9 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
uczestnictwem
w programie Erasmus + w ramach
projektu „Rozwijamy Skrzydła”,
w tym do podpisania i złożenia
wniosku o dofinansowanie,
podpisania umowy
oraz innych działań w imieniu
Powiatu Otwockiego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2018 roku.

Uchwała w sprawie
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2018.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2018.
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji i
straży do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok

CDXLI/175/17

28.12.2017

CDXLII/175
/17

28.12.2017

2018 rok
Numer
Data
uchwały
CDXLIII/176
/18

05.01.2018

CDXLIV/176
/18

05.01.2018

CDXLV/176
/18

05.01.2018

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

budżetowy.
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
W sprawie przedłużenia Panu
Jackowi Urbaniakowi powierzenia
stanowiska dyrektora Powiatowego
Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w
Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47.
W sprawie wykonania uchwały Nr
207/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 73/9 o pow. 0,3000
ha z obr. 8 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały Nr
208/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego składającej się z
działek ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5
o łącznej pow. 0,3001 ha z obr. 8
w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały Nr
209/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 73/11 o pow.
0,2844 ha z obr. 8 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały Nr
210/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego składającej się z
działek ew. nr 73/12 i 73/14
o łącznej pow. 0,3000 ha z obr. 8
w Otwocku.
W sprawie ustalenia dodatku
motywacyjnego dla Pana Jacka
Urbaniaka dyrektora Powiatowego
Gimnazjum Specjalnego Nr 21
w Otwocku, ul. Mickiewicz 43/47.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla Pana Jacka
Urbaniaka dyrektora Powiatowego
Gimnazjum Specjalnego Nr 21
w Otwocku, ul. Mickiewicz 43/47.
W sprawie udzielenia

CDXLVI/176
/18

05.01.2018

CDXLVII/177
/18

10.01.2018

CDXLVIII/177
/18

10.01.2018

CDXLIX/177
/18

10.01.2018

CDL/177/18

10.01.2018

CDLI/177/18

10.01.2018

CDLII/178/18

17.01.2018

CDLIII/178/18

17.01.2018

CDLIV/178/18

17.01.2018
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13.

14.

15.

16.

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.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych 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.
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).
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
placówek oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej
pobrania i wykorzystywania.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

CDLV/178/18

17.01.2018

CDLVI/178/18

17.01.2018

CDLVII/178
/18

17.01.2018

CDLVIII/179
/18

24.01.2018
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 roku z
zakresów: wspierania
i upowszechniania sportu;
turystyki i krajoznawstwa; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
W sprawie wykonania uchwały Nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej jako działka
ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr
5 w Otwocku wraz
z udziałem wynoszącym 1/3 części
w prawie własności do działki ew.
nr 13/11 o pow. 0,0182 ha z
obrębu 5 – stanowiącej drogę
wewnętrzną.
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
W sprawie zaopiniowania projektu
„Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Kołbiel na lata 2017 – 2020
z perspektywą do 2022”.
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.
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
w sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku przy ul.
Majowej 17/19.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-

CDLIX/179/18

24.01.2018

CDLX/179/18

24.01.2018

CDLXI/181/18

08.02.2018

CDLXII/182
/18

14.02.2018

CDLXIII/182
/18

14.02.2018

CDLXIV/185
/18

02.03.2018

CDLXV/185
/18

02.03.2018

CDLXVI/185
/18

02.03.2018
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Wychowawczego Nr 2 w Otwocku
przy ul. Literackiej 8.
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
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w
2018 r. w zakresie: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
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).
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.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Józefowie.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Otwocku.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radiówku.
W sprawie wykonania uchwały Nr
245/XXXII/18 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 31/2 o pow. 0,1689
ha z obr. 165 w Otwocku.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 r. z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
230/XXX/17 Rady Powiatu w

CDLXVII/186/
18

07.03.2018

CDLXVIII/186
/18

07.03.2018

CDLXIX/187
/18

15.03.2018

CDLXX/187
/18

15.03.2018

CDLXXI/187
/18

15.03.2018

CDLXXII/187
/18

15.03.2018

CDLXXIII/187
/18

15.03.2018

CDLXXIV/187
/18

15.03.2018

CDLXXV/188
/18

21.03.2018

CDLXXVI/188
/18

21.03.2018

CDLXXVII
/188/18

28.03.2018
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn.
zm.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2017 rok wraz z informacją o
stanie mienia Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2017 rok.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu ratownictwa
i ochrony ludności w 2018 roku.
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy na 2018 rok dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku.
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.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu
„Poprawa funkcjonowania osób
niesamodzielnych z terenu powiatu
otwockiego poprzez uruchomienie
usług socjalnych świadczonych w
formie wsparcia dziennego”.
W sprawie ustalenia terminów
przerw w pracy przedszkoli
specjalnych w Specjalnych
Ośrodkach SzkolnoWychowawczych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
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.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów o dostępnie do
budynku w celu dostarczania
publicznej sieci
telekomunikacyjnej i świadczenia
usług telekomunikacyjnych.
W sprawie powierzenia Pani Elizie
Trzcińskiej - Przybysz stanowiska

CDLXXVIII/
190/18

28.03.2018

CDLXXIX/190
/18

28.03.2018

CDLXXX/190/
18

28.03.2018

CDLXXXI/191
/18

04.04.2018

CDLXXXII
/192/18

13.04.2018

CDLXXXIII
/192/18

13.04.2018

CDLXXXIV
/192/18

13.04.2018

CDLXXXV/
193/18

18.04.2018

CDLXXXVI
/193/18

18.04.2018

CDLXXXVII/
194/18

25.04.2018
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Marii Konopnickiej w
Otwocku, ul. Majowa 17/19.
W sprawie powierzenia Panu
Pawłowi Uścinowiczowi
stanowiska dyrektora Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w
Otwocku, ul. Literacka 8.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o dostępnie do
budynku w celu dostarczania
publicznej sieci
telekomunikacyjnej i świadczenia
usług telekomunikacyjnych.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w
2018 roku z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
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.
W sprawie zmiany Załącznika do
uchwały Nr CCLXXVIII/94/12
Zarządu Powiatu w Otwocku z
dnia 21 września 2012 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku.
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.
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.
W sprawie przystąpienia do
opracowania Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu
Otwockiego na lata 2019-2022 z
perspektywą do roku 2026 wraz z
prognozą oddziaływania na
środowisko.
W sprawie szczegółowych zasad i
trybu przyznawania nagrody
rocznej Dyrektorowi Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr

CDLXXXVIII
/194/18

25.04.2018

CDLXXXIX/
194/18

25.04.2018

CDXC/194/18

25.04.2018

CDXCI/196/18

02.05.2018

CDXCII/197
/18

09.05.2018

Zmiana
Załącznika do
uchwały Nr
CCLXXVIII/94/12

z dnia
21.09.2012 r.

CDXCIII/198
/18

16.05.2018

CDXCIV/199
/18

24.05.2018

CDXCV/199
/18

24.05.2018

CDXCVI/199
/18

24.05.2018

CDXCVII/201

30.05.2018
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

230/XXX/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia
2017 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2018 rok,
z późn. zm.
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.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego, na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu
20 czerwca 2018 r.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie naboru kandydatów na

/18

CDXCVIII
/202/18

06.06.2018

CDXCIX/203
/18

14.06.2018

D/203/18

14.06.2018

DI/204/18

20.06.2018

DII/204/18

20.06.2018

DIII/204/18

20.06.2018

DIV/204/18

20.06.2018

DV/204/18

20.06.2018

DVI/204/18

20.06.2018

DVII/204/18

20.06.2018

DVIII/204/18

20.06.2018

DIX/204/18

20.06.2018

DX/204/18

20.06.2018
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

członków komisji konkursowej do
oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 roku z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności.
W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2017 rok.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2017 rok.
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.
W sprawie wykonania uchwały Nr
268/XXXVI/18 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Karczewie, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00051022/8 stanowiącej
działkę ewidencyjną Nr 94/5 obr. 9
w Karczewie.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2018 roku.
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.
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.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały Nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej jako działka
ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr
5 w Otwocku wraz

DXI/206/18

27.06.2018

DXII/206/18

27.06.2018

DXIII/206/18

27.06.2018

DXIV/206/18

27.06.2018

DXV/207/18

10.07.2018

DXVI/208/18

18.07.2018

DXVII/209/18

25.07.2018

DXVIII/209/18

25.07.2018

DXIX/209/18

25.07.2018
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

z udziałem wynoszącym 1/3 części
w prawie własności do działki ew.
nr 13/11 o pow. 0,0182 ha z
obrębu 5 – stanowiącej drogę
wewnętrzną.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów
użyczenia lokalu znajdującego się
na zabudowanej nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, ozn. jako dz. ew.
nr 9/6 w obr. 145, dla której Sąd
Rejonowy w Otwocku IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr
WA1O/00063233/7.
W sprawie zaakceptowania
projektów protokołów uzgodnień
w związku z uchwałą Nr
257/XXXV/18 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Powiat Otwocki
niezabudowanych nieruchomości
stanowiących własność osób
fizycznych, położonych w
miejscowości Izabela, gm.
Wiązowna, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki ew.
nr 77/5 o pow. 0,0053 ha, nr 80/5 o
pow. 0,0149 ha, nr 83/23 o pow.
0,0034 ha, nr 79/5 o pow. 0,0227
ha, nr 81/5 o pow. 0,0073 ha, nr
82/5 o pow. 0,0103 ha z obr.
Izabela gm. Wiązowna.
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.
W sprawie powołania członków
Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu na
zbycie nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego
ozn. jako dz. ew. nr 31/2 w obr.
165 w Otwocku.
W sprawie przekazania drewna
osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej za
pośrednictwem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku uzyskanego z wycinki
drzew z nieruchomości oznaczonej
jako działka ew. nr 13/7 obr. 5 w
Otwocku stanowiącej własność
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
230/XXX/17 Rady Powiatu

DXX/209/18

25.07.2018

DXXI/209/18

25.07.2018

DXXII/210/18

01.08.2018

DXXIII/211/18

01.08.2018

DXXIV/210/18

01.08.2018

DXXV/211/18

08.08.2018
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

w Otwocku z dnia 21 grudnia
2017 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2018 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia wysokości
odszkodowania za grunt
wydzielony na poszerzenie drogi
powiatowej ul. Reymonta
stanowiący działkę ew. nr 42/3 o
pow. 302 m2 z obr. 95 w Otwocku.
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.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
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 2018 roku.
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.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2019 Rady
Powiatu w Otwocku.
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.
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.
W sprawie przekazania drewna
osobie znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej uzyskanego z
wycinki drzew z nieruchomości
położonych w Otwocku przy ul.

DXXVI/211/18

08.08.2018

DXXVII/213
/18

22.08.2018

DXXVIII/214
/18

29.08.2018

DXXIX/214/18

29.08.2018

DXXX/214/18

29.08.2018

DXXXI/214/18

29.08.2018

DXXXII/215
/18

05.09.2018

DXXXIII/215
/18

05.09.2018

DXXXIV/216
/18

12.09.2018

DXXXV/216
/18

12.09.2018
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Wąskiej i Koszykowej
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmiany załącznika do
uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 6
września 2017 r. w sprawie
Regulaminu Mistrzostw Powiatu
Otwockiego Szkół Podstawowych
i Ponadpodstawowych
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.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych im.
St. Staszica w Otwocku przy ul.
M. Konopnickiej 3 do podpisania
umowy z Wielkopolską Akademią
Nauki i Rozwoju sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Przełęcz 51 60-115
Poznań.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7 do podpisania
umowy z Wielkopolską Akademią
Nauki i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.
W sprawie nadania
nowowybudowanemu mostowi
nazwy: „100-lecia Odzyskania
Niepodległości”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. K. I. Gałczyńskiego
w Otwocku przy ul. gen. Juliana
Filipowicza 9 do reprezentowania
Powiatu Otwockiego we
wszelkich sprawach dotyczących
realizacji projektu „Rozwijamy
Skrzydła” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER).
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.
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.

DXXXVI/216
/18

12.09.2018

DXXXVII/217
/18

19.09.2018

DXXXVIII
/217/18

19.09.2018

DXXXIX/217
/18

19.09.2018

DXL/217/18

19.09.2018

DXLI/218/18

26.09.2018

DXLII/218/18

26.09.2018

DXLIII/219/18

03.10.2018

Zmiana
załącznika do
uchwały Nr
CDI/159/17
z dnia
06.09.2017 r.
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102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

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.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 207/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 73/9 o pow.
0,3000 ha z obr. 8 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 208/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego składającej się z
działek ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5
o łącznej pow. 0,3001 ha z obr. 8
w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 209/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 73/11 o pow.
0,2844 ha z obr. 8 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 210/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego składającej się z
działek ew. nr 73/12 i 73/14 o
łącznej pow. 0,3000 ha z obr. 8 w
Otwocku.
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.
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.
W sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane
nieruchomościami znajdującymi
się w zasobie nieruchomości

DXLIV/220/18

10.10.2018

DXLV/220/18

10.10.2018

DXLVI/220/18

10.10.2018

DXLVII/220
/18

10.10.2018

DXLVIII/220
/18

10.10.2018

DXLIX/222/18

12.10.2018

DL/222/18

17.10.2018

DLI/222/18

17.10.2018
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Powiatu Otwockiego, położonymi
w pasie drogi powiatowej Nr
2708W.
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.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 287/XXXIX/18 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 11 września
2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Starej Wsi gm.
Celestynów oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka
ew. nr 673 o pow. 13394 ha, dla
której w Sądzie Rejonowym w
Otwocku prowadzona jest księga
wieczysta nr WA1O/00073125/0,
na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa S.A.
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.
W sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie własności
samodzielnych lokali
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego usytuowanych
w budynku przy ul. Pułaskiego 7b
w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
ponowne przeliczenie udziałów
w nieruchomości wspólnej
usytuowanej w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7b.
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.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały
Rady Powiatu w Otwocku w
sprawie Programu współpracy
Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2019 rok.
W sprawie wykonania uchwały

DLII/223/18

24.10.2018

DLIII/223/18

24.10.2018

DLIV/224/18

31.10.2018

DLV/224/18

31.10.2018

DLVI/224/18

31.10.2018

DLVII/225/18

07.11.2018

DLVIII/225/18

07.11.2018

DLIX/225/18

07.11.2018
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118.

119.

120.

121.

122.

123.

Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23
października 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku, oznaczonej
jako działka ew. nr 13/9 o pow.
0,1754 ha z obr 5 w Otwocku
wraz z udziałem wynoszącym 1/3
części w prawie własności do
działki ew. nr 13/11 o pow.
0,0182 ha z obrębu 5 –
stanowiącej drogę wewnętrzną.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktów
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
otwockiego w 2019 roku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St.
Staszica w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy dotacyjnej z
Ministerstwem Obrony
Narodowej na dofinansowanie
zakupu umundurowania klas
mundurowych w ramach
pilotażowego programu MON dla
uczniów klas mundurowych.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2019 rok.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2019-2031.
W sprawie wykonania uchwały
Nr 78/XIII/2003 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 27 listopada
2003 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych w dwóch
budynkach, z udziałem
w pomieszczeniach wspólnych, z
garażami oraz oddanie w
użytkowanie wieczyste udziałów
w nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Głównej 10.
W sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie własności lokalu
użytkowego stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego

DLX/225/18

07.11.2018

DLXI/225/18

07.11.2018

DLXII/226/18

14.11.2018

DLXIII/226/18

14.11.2018

DLXIV/226/18

14.11.2018

DLXV/226/18

14.11.2018
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124.

usytuowanego w budynku przy ul.
Głównej 10B w Józefowie.
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.

DLXVI/226/18

20.11.2018

VI KADENCJA 2018-2023
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania
ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Otwockiego w
2019 roku.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Cezaremu
Łukaszewskiemu – Staroście
Otwockiemu do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Krzysztofowi
Kłósek – Wicestaroście
Otwockiemu do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.
W sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w
Józefowie.
W sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie, ul. Główna 10.
W sprawie ustalenia dodatku
funkcyjnego dla Pani Marzeny
Marusińskiej pełniącej obowiązki
dyrektora Młodzieżowego

I/1/18

23.11.2018

II/1/18

23.1.2018

III/2/18

28.11.2018

28.11.2018

Uchyla się
uchwały Nr V,
VI, VII,
VIII/2/14
z dnia
12.12.2018 r.
Uchyla się
uchwałą Nr
CCLXXI/123
/20 z dnia
16.10.2020 r.

V/2/18

28.11.2018

Uchyla się
uchwałą Nr
CCLXXI/123
/20 z dnia
16.10.2020 r.

VI/3/18

30.11.2018

VII/3/18

30.11.2018

VIII/3/18

30.11.2018

IV/2/18
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie, ul. Główna 10.
W sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego dla Pani Marzeny
Marusińskiej pełniącej obowiązki
dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w
Józefowie, ul. Główna 10.
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.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych,
polegających na zaciąganiu
kredytów i pożyczek oraz
udzielaniu pożyczek, poręczeń i
gwarancji, a także emisji
papierów wartościowych.
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.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Otwockiego
w zakresie działalności
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w
Otwocku przy ul. Literackiej 8
do reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + w ramach
projektu „SZKOŁA OTWARTA
NA ŚWIAT”, w tym do
podpisania i złożenia wniosku o
dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.

IX/3/18

30.11.2018

X/4/18

05.12.2018

XI/4/18

05.12.2018

XII/5/18

12.12.2018

XIII/5/18

12.12.2018

XIV/5/18

12.12.2018

XV/7/18

19.12.2018

Traci moc
uchwałą
Nr LIII/28/19
z dnia
18.04.2019 r.,
Traci moc
uchwałą Nr
CCLXVII/122/
20 z dnia
14.10.2020 r.

Traci moc
uchwała Nr
IV/2/14 z dnia
12.12.2014 r.
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16.

17.

18.

W sprawie Otwartego Konkursu
Ofert na wykonanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2019r.
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.
W sprawie wyboru ofert na
powierzenie organizacjom
pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego
prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w Powiecie
Otwockim w roku 2019.

XVI/7/18

19.12.2018

XVII/8/18

27.12.2018

XVIII/8/18

27.12.2018

2019 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.

Uchwała w sprawie

Numer
uchwały

Data

W sprawie zmian w uchwale Nr
DXXXII/215/18 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 5 września
2018 r. w sprawie określenia
głównych założeń do projektu
uchwały budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Otwocku.

XIX/9/19

04.01.2019

W sprawie podziału obowiązków
pomiędzy poszczególnych
Członków Zarządu Powiatu w
Otwocku.

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2019 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
użyczenia lokalu znajdującego się
na zabudowanej nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul.

XX/10/19

09.01.2019

XXI/10/19

09.01.2019

XXII/12/19

16.01.2019

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Traci moc
uchwała Nr
III/2/14
z dnia
12.12.2014 r.
Traci moc
uchwałą Nr
CCLXVI/122/
20 z dnia
14.10.2020 r.
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5.

6.

7.

8.

Andriollego 80, ozn. jako dz. ew.
nr 9/6 w obr. 145, dla której Sąd
Rejonowy w Otwocku IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr
WA1O/00063233/7.
W sprawie zatwierdzenia i
przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego „Aktywna integracja
w powiecie otwockim”
współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Działania
9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu- projekty
pozakonkursowe realizowane
przez PCPR w ramach
Mazowieckiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu
pozakonkursowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. - Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + Konkurs
wniosków 2019 Runda 1 KA1 Mobilność edukacyjna w ramach
projektu „NAUCZYCIELE
PRZYSZŁOŚCI”, w tym do
podpisania i złożenia wniosku
o dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + w ramach

XXIII/16/19

30.01.2019

XXIV/16/19

30.01.2019

XXV/16/19

30.01.2019

XXVI/16/19

30.01.2019
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

projektu „MOBILNI W
EUROPIE”, w tym do podpisania i
złożenia wniosku o
dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji i
straży do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2019.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2019.
W sprawie wykonania uchwały Nr
23/III/18 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka
ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha, dla
której w Sądzie Rejonowym w
Otwocku prowadzona jest księga
wieczysta nr WA1O/00053644/8,
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
W sprawie wykonania uchwały Nr
291/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej jako działka
ew. nr 13/12 o pow. 0,3255 ha z
obr 5 w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
rozbudowę Zespołu Szkół Nr 1 w
Otwocku.

XXVII/17/19

06.02.2019

XXVIII/17
/19

06.02.2019

XXIX/17/19

06.02.2019

XXX/17/19

06.02.2019

XXXI/17/19

06.02.2019

XXXII/18
/19

13.02.2019
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W sprawie wyrażenia zgody na
zabudowę nieruchomości Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku przy ul.
Majowej 17/19 do reprezentowania
Powiatu Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój „PO WER", w
ramach projektu
„PRZEKRACZAJĄC GRANICE”
w tym do podpisania i złożenia
wniosku
o dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2019 r. z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2019 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
- Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu pn. „Aktywizacja osób w
wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (III)”.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
przy ul. Głównej 10.
W sprawie ogłoszenia konkursu i

XXXIII/18/
19

13.02.2019

XXXIV/19/
19

20.02.2019

XXXV/19
/19

20.02.2019

XXXVI/19/
19

20.02.2019

XXXVII/19
/19

20.02.2019

XXXVIII/20/
19

27.02.2019

XXXIX/21
/19

06.03.2019

XL/21/19

06.03.2019
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Otwocku przy ul. Majowej 17/19.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul.
Słowackiego 4/10.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
- Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
- Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego
za2018 rok wraz z informacją
o stanie mienia Powiatu
Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2018 rok
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2019 r. z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Otwocku.
w sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radiówku.
w sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Józefowie.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Ekonomiczno-

XLI/21/19

06.03.2019

XLII/22/19

13.03.2019

XLIII/23/19

20.03.2019

XLIV/25/19

27.03.2019

XLV/25/19

27.03.2019

XLVI/26/19

02.04.2019

XLVII/26/19

02.04.2019

XLVIII/26
/19

02.04.2019

XLIX/26/19

02.04.2019

L/26/19

02.04.2019

LI/27/19

10.04.2019
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Gastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy dotacyjnej z
Ministerstwem Obrony Narodowej
na dofinansowanie organizacji
obozu szkoleniowego.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2019 roku z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych, polegających
na zaciąganiu kredytów i pożyczek
oraz udzielaniu pożyczek,
poręczeń i gwarancji, a także
emisji papierów wartościowych
oraz do składania oświadczenia
woli w sprawach majątkowych.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie powierzenia Pani
Marzenie Marusińskiej stanowiska
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,
ul. Główna 10.
W sprawie powierzenia Pani
Joannie Morawskiej stanowiska
dyrektora Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Otwocku, ul. Majowa 17/19.
W sprawie powierzenia Panu
Robertowi Pielakowi stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Otwocku, ul. Juliusza Słowackiego
4/10.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
Zmieniającą uchwałę Nr
CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu

LII/27/19

10.04.2019

LIII/28/19

18.04.2019

LIV/28/19

18.04.2019

LV/29/19

25.04.2019

LVI/29/19

25.04.2019

LVII/29/19

25.04.2019

LVIII/30/19

09.05.2019

LIX/31/19

15.05.2019

LX/31/19

15.05.2019

Traci moc
uchwała
Nr XI/4/18
z dnia
05.12.2018 r.

Zmiana
w § 13
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

w Otwocku z dnia 24 lutego
2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w
Otwocku
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.
w restrukturyzacji.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy na 2019 rok dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały Nr
286/XXXVIII/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 8/3 z obrębu 2
w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosków i zawarcie
umów o świadczenie usług
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3
do reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z realizacją
projektu pt. „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Otwocku”
o numerze RPMA.10.03.01-14b213/18 finansowanego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020
dla Osi priorytetowej X Edukacja
dla rozwoju regionu Działania 10.3

uchwały Nr
CLXXVIII/67/16

z dnia
24.02.2016 r.

LXI/32/19

22.05.2019

LXII/32/19

22.05.2019

LXIII/33/19

29.03.2019

LXIV/37/19

12.06.2019

LXV/37/19

12.06.2019

LXVI/37/19

12.06.2019

LXVII/37/19

12.06.2019
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Doskonalenie zawodowe,
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie
zawodowe uczniów.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z realizacją
projektu pt. „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w
Zespole Szkól Nr 2 w Otwocku”
o numerze RPMA.10.03.01-14b224/18 finansowanego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020
dla Osi priorytetowej X Edukacja
dla rozwoju regionu Działania 10.3
Doskonalenie zawodowe,
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie
zawodowe uczniów.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu
17 czerwca 2019 r.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia na rok
szkolny 2019/2020 terminów
przerw w pracy przedszkoli
specjalnych w Specjalnych
Ośrodkach SzkolnoWychowawczych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela

LXVIII/37/19

12.06.2019

LXIX/37/19

12.06.2019

LXX/37/19

12.06.2019

LXXI/39/19

19.06.2019

LXXII/39/19

19.06.2019

LXXIII/39/19

19.06.2019

LXXIV/39/19

19.06.2019

LXXV/39/19

19.06.2019
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Cezaremu
Łukaszewskiemu – Staroście
Otwockiemu do podejmowania
samodzielnej decyzji o wydatkach
do kwoty 5.000,00 zł.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Krzysztofowi
Kłóskowi – Wicestaroście
Otwockiemu do podejmowania
samodzielnej decyzji o wydatkach
do kwoty 5.000,00 zł.
W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2018 rok.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2018 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz
Głównemu Księgowemu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
występowania o środki, podpisania
umowy, realizacji i rozliczenia
programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie wykonania uchwały Nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody

LXXVI/39/19

19.06.2019

LXXVII/39/19

19.06.2019

LXXVIII/40
/19

26.06.2019

LXXIX/40/19

26.06.2019

LXXX/40/19

26.06.2019

LXXXI/40/19

26.06.2019

LXXXII/41/19

03.07.2019

LXXXVIII/43/
19

17.07.2019

LXXXIV/44/19

22.07.2019

LXXXV/44/19

22.07.2019

246

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej jako działka
ew. nr 13/9 o pow. 0, 1754 ha z obr
5 w Otwocku wraz z udziałem
wynoszącym 1/3 części w
prawie własność do działki ew.
nr 13/11 o pow. 0.0182 ha z obr
5 - stanowiącej drogę
wewnętrzną.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul.
M. Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego we wszelkich
sprawach dotyczących realizacji
projektu „NAUCZYCIELE
PRZYSZŁOŚCI” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER).
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w Otwocku
przy ul. Literackiej 8 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego we wszelkich
sprawach dotyczących realizacji
projektu „SZKOŁA OTWARTA
NA ŚWIAT” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER).
W sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali
mieszkalnych oraz stawek czynszu
dzierżawnego za wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność
Powiatu Otwockiego położonych
na terenie miasta Otwocka.
W sprawie wykonania uchwały nr
210/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września

LXXXVI/46/19

02.08.2019

LXXXVII/46
/19

02.08.2019

LXXXVIII/46
/19

02.08.2019

LXXXIX/46/19

02.08.2019

XC/46/19

02.08.2019

XCI/46/19

02.08.2019

XCII/47/19

07.08.2019

Traci moc
uchwała Nr
CXCIV/71/12
z dnia
20.03.2012 r.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego składającej się z
działek ew. nr 73/12 i 73/14 o
łącznej pow. 0,3000 ha z obr. 8
w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały nr
209/XXVII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 września
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 73/11 o pow.
0,2844 ha z obr. 8 w Otwocku.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku do składania
oświadczenia woli w sprawach
związanych z robotami
budowalnymi na terenie
Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
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
2019 roku.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku przy ul.
Majowej 17/19 do reprezentowania

XCIII/47/19

07.08.2019

XCIV/48/19

09.08.2019

XCV/50/19

22.08.2019

XCVI/51/19

28.08.2019

XCVII/51/19

28.08.2019

XCVIII/51/19

28.08.2019

XCIX/51/19

28.08.2019

C/52/19

05.09.2019
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Powiatu Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + w ramach
projektu „BARDZIEJ AKTYWNY
DZIĘKI SZTUCE
WSPÓŁCZESNEJ”, w tym do
podpisania i złożenia wniosku
o dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w Regulaminie
organizacyjny Oświaty Powiatowej
w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej
„Wrzos” w Otwocku do
dysponowania nieruchomością
będącą w trwałym zarządzie DPSu na cele budowlane oraz zgody
właściciela działki na
dysponowanie gruntem w celu
wykonania zamierzonej inwestycji
na działkach Nr 4/7 i 8/1 w obr.
118 stanowiących własność
Powiatu Otwockiego.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2020 Rady
Powiatu w Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie własności
samodzielnych lokali stanowiących
własność Powiatu Otwockiego
usytuowanych w budynku przy ul.
Puławskiego 7b w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 6
września 2017 r. w sprawie
Regulaminu Mistrzostw Powiatu
Otwockiego Szkół Podstawowych
i Ponadpodstawowych.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia

CI/52/19

05.09.2019

CII/53/19

11.09.2019

CIII/53/19

11.09.2019

CIV/53/19

11.09.2019

CV/54/19

25.09.2019

CVI/54/19

25.09.2019

CVII/55/19

02.10.2019

CVIII/55/19

02.10.2019

Zmiana w
uchwale Nr
CCXCV/115/16
z dnia
14.12.2016 r.

Zmiana
załącznika
w uchwale Nr
CDI/159/17
z dnia
06.09.2019 r.
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2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

W sprawie powołania członków
Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.

W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
otwockiego w 2020 roku.
W sprawie zdrożenia procedury
podzielonej płatności VAT.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Sekretarzowi
Powiatu Otwockiego do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w Radzie Wierzycieli
Powiatowego Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w restrukturyzacji
z siedzibą w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu w Otwocku w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.

CIX/56/19

09.10.2019

CX/57/19

16.10.2019

CXI/58/19

22.10.2019

CXII/60/19

30.10.2019

CXIII/60/19

30.10.2019

CXIV/60/19

30.10.2019

CXV/61/19

06.11.2019

CXVI/61/19

06.11.2019

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXVII
/108/16
z dnia
07.11.2016 r.
Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXII/
217/22
z dnia
03.02.2022 r.
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

W sprawie odwołania Pana
Tadeusza Marka Płaczka ze
stanowiska Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku z/s
w Karczewie.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze - Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku z/s
w Karczewie przy ul. Bohaterów
Westerplatte 36.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie
Powiatu Otwockiego w 2020 roku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Otwockiego w zakresie
działalności Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w
Józefowie.
Zmieniająca uchwałę Nr
CCXCVIII/115/16 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie
obowiązku przeprowadzenia i
wdrożenia centralizacji a także
określenia zasad rozliczania
podatku od towarów i usług w
Powiecie Otwockim oraz
jednostkach organizacyjnych
powiatu.
Zmieniająca uchwałę Nr
CCC/115/16 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia
pełnomocnictw dyrektorom
powiatowych jednostek
organizacyjnych.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2020 rok.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2020-2033.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia

CXVII/61/19

06.11.2019

CXVIII/61/19

06.11.2019

CXIX/61/19

06.11.2019

CXX/62/19

13.11.2019

Unieważniono
konkurs
uchwałą Nr
CXXXVI/65/19
z dnia
04.12.2019 r.

CXXI/62/19

CXXII/62/19

13.11.2019

Zmiana uchwały
Nr
CCXCVIII/115/
16 z dnia
14.12.2016 r.

CXXIII/62/19

13.11.2019

Zmiana uchwały
Nr CCC/116/16
z dnia
14.12.2016 r.

CXXIV/62/19

13.11.2019

CXXV/62/19

13.11.2019

CXXVI/63/19

20.11.2019
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie sprostowania omyłki w
uchwale Nr CXXV/62/19 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 13
listopada 2019 r. w sprawie
projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Otwockiego na lata 2020
– 2033.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 stycznia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2019 rok,
z późn. zm.
W sprawie wykonania uchwały Nr
67/X/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Karczewie, uregulowanej w
księdze wieczystej
WA1O/00081659/1 stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 35/24 obr.
9 w Karczewie
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w latach 2020-2022
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego
w 2020 roku
W sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania
zleconego z zakresu administracji
rządowej pn. „Realizacja zadania
publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie Powiatu
Otwockiego w 2020 roku”
W sprawie powołania likwidatora
Ogniska Wychowawczego

CXXVII/63/19

20.11.2019

CXXVIII/64
/19

27.11.2019

CXXIX/64/19

27.11.2019

CXXX/64/19

27.11.2019

CXXXI/64/19

27.11.2019

CXXXII/64/19

27.11.2019

CXXXIII/65
/19

04.12.2019

Zmiana uchwałą
Nr CXC/85/20
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

„Świder” im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie wyrażenia zgody
Powiatu Otwockiego na warunki
restrukturyzacji zawarte w
propozycji układowych.
W sprawie unieważnienia
konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze – Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku z/s
w Karczewie przy ul. Bohaterów
Westerplatte 36.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze - Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku z/s
w Karczewie przy ul. Bohaterów
Westerplatte 36.
W sprawie upoważnienia dwóch
członków zarządu do
negocjowania propozycji
układowych oraz głosowania za
przyjęciem wynegocjowanych
propozycji układowych w
postępowaniu restrukturyzacyjnym
Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji z
siedzibą w Otwocku.
W sprawie upoważnienia dwóch
członków zarządu do głosowania
za przyjęciem propozycji
układowych przedstawionych
przez Dłużnika w postępowaniu
restrukturyzacyjnym Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
restrukturyzacji z siedzibą w
Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie uchylenia uchwały Nr
CXXXVIII/66/19 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 6 grudnia
2019 r. w sprawie upoważnienia
dwóch członków zarządu do
negocjowania propozycji
układowych oraz głosowania za
przyjęciem wynegocjowanych
propozycji układowych w
postępowaniu restrukturyzacyjnym

z dnia
31.03.2020 r.

CXXXIV/65
/19

04.12.2019

CXXXV/65/19

04.12.2019

CXXXVI/65
/19

04.12.2019

CXXXVII/65
/19

04.12.2019

CXXXVIII/66/
19

06.12.2019

CXXXIX/66
/19

06.12.2019

CXL/67/19

11.12.2019

CXLI/68/19

18.12.2019

Unieważniono
konkurs
w uchwale Nr
CXVIIII/61/19
z dnia
06.11.2019 r.

Uchylona
uchwałą Nr
CXLI/68/19
z dnia
18.12.2019 r.

Uchyla się
uchwałę Nr
CXXXVIII/68
/19
z dnia
6.12.2019 r.
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124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji z
siedzibą w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej w Otwocku w latach
2020-2022.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2020 roku.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCLXXVIII/94/12 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 21
września 2012 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
26/IV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2019 rok, z późn.
zm.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Zastępcy Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku do składania
oświadczeń woli w sprawach
związanych
z bieżącym utrzymaniem dróg
powiatowych, oraz w sprawach
majątkowych
z zakresu zadań inwestycyjnoremontowych na drogach
powiatowych
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do działania w
imieniu Powiatu Otwockiego
w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia procesu
likwidacji Ogniska
Wychowawczego "Świder" im.

CXLII/69/19

23.12.2019

CXLIII/69/19

23.12.2019

CXIV/69/19

23.12.2019

CXLV/69/19

23.12.2019

CXLVI/70/19

31.12.2019

CXLVII/70/19

31.12.2019

CXLVIII/70
/19

31.12.2019

Zmiana
w uchwale Nr
CCLXXVIII/64/
12 z dnia
21.09.2012 r.

Zmiana uchwałą
Nr CXCI/85/20
z dnia
31.03.2020 r.
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Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w Otwocku przy ul. Mickiewicza
43/47

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uchwała w sprawie
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2020.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2020.
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji
i straży do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
119/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2020 – 2033.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
zawierania w imieniu Zarządu
Powiatu aneksów dot. zmian w
planach finansowych Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół Ekonomiczno-

2020 rok
Numer
Data
uchwały

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)
Traci moc
uchwała Nr

CXLIX/71
/20

08.01.2020

CL/71/20

08.01.2020

CLI/71/20

08.01.2020

CLII/71/20

08.01.2020

CLIII/71/20

08.01.2020

CLIV/72/20

15.01.2020

CLV/73/20

22.01.2020

CLVI/73/20

22.01.2020

CXXXIX/54/15

z dnia
02.12.2015 r.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + w ramach
projektu „EUROPEJSKIE
KOMPETENCJE ZAWODOWE”,
w tym do podpisania i złożenia
wniosku o dofinansowanie,
podpisania umowy oraz innych
działań w imieniu Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie inwestycji w
Liceum Ogólnokształcącym Nr I
im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku.
w sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z
późn.zm.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 r. z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2020 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Otwocku w latach 2020-2022.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z
późn.zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu „Aktywizacja osób

CLVII/73/20

22.01.2020

CLVIII/73/20

22.01.2020

CLIX/77/20

05.02.2020

CLX/77/20

05.02.2020

CLXI/77/20

05.02.2020

CLXII/78/20

12.02.2020

CLXIII/78/20

12.02.2020
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

młodych pozostających bez pracy
w powiecie otwockim (IV)”
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
występowania o środki, podpisania
umowy, realizacji i rozliczenia
programu „Zajęcia klubowe w
WTZ”.
W sprawie zatrudnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku z siedzibą w Karczewie.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2020 r. z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie podziału środków
pomiędzy szkoły i placówki, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki,
przeznaczonych w 2020 r. na
doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz określenia trybu i
zasad przyznawania
dofinansowania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i
placówkach prowadzonych przez
Powiat Otwocki.
W sprawie wykonania uchwały nr
123/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
dotyczącej ustalenia warunków i
wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały nr
123/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
dotyczącej ustalenia warunków i
wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych

CLXIV/79/20

19.02.2020

CLXV/80/20

26.02.2020

CLXVI/80/20

26.02.2020

CLXVII/80/20

26.02.2020

CLXVIII/80
/20

26.02.2020

CLXIX/80/20

26.02.2020

CLXX/80/20

26.02.2020

Traci moc
uchwała Nr
CLXVIII/106/09
z dnia
03.03.2009 r.
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23.

24.

25.

26.

27.

na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały nr
123/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
dotyczącej ustalenia warunków i
wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały nr
123/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
dotyczącej ustalenia warunków i
wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały nr
123/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
dotyczącej ustalenia warunków i
wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały nr
123/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
dotyczącej ustalenia warunków i
wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie 99% bonifikaty od
opłaty przekształceniowej
jednorazowej dla udziału
5871/36704 w nieruchomości
oznaczonej jako działki ….. obr. 3.
w Józefowie zabudowanej
budynkiem mieszkalnym dla której
Sąd Rejonowy w Otwocku

CLXXI/80/20

26.02.2020

CLXXII/80/20

26.02.2020

CLXXIII/80
/20

26.02.2020

CLXXIV/80/20

26.02.2020

CLXXV/80/20

26.02.2020
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

prowadzi księgę wieczystą nr
WA1O/…. z wniosku Pana M.A.
będącego opiekunem osoby
niepełnosprawnej.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do załatwiania spraw w
zakresie określonym w przepisach
ustawy o drogach publicznych oraz
przepisach wykonawczych do tej
ustawy, a w szczególności do
wydawania decyzji
administracyjnych.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do składania oświadczeń
woli w sprawach związanych z
bieżącym utrzymaniem dróg
powiatowych, oraz w sprawach
majątkowych
z zakresu zadań inwestycyjnoremontowych na drogach
powiatowych.
w sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektorowi
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do zamawiania i odbioru
blankietów zezwoleń kategorii I,
oraz wydawania zezwoleń
kategorii I na przejazd pojazdów
nienormatywnych po drogach
powiatowych Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawieszenie zajęć w PPPP, SOSW
Nr 1, SOSW Nr 2 i MOS „Jędruś”,
dla których Powiat Otwocki jest
organem prowadzącym.
W sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie na rzecz Polskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Otwocku części
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Samorządowej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka
ew. nr 26/2 z obr. 93.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawieszenie zajęć w PPPP, SOSW
Nr 1, SOSW Nr 2 i MOS „Jędruś”,

04.03.2020

Traci moc
uchwała Nr
XCIV/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

04.03.2020

Traci moc
uchwała Nr
XCV/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

CLXXVIII/81/
20

04.03.2020

Traci moc
uchwała Nr
XCVI/40/15
z dnia
02.09.2015 r.

CLXXIX/81/20

04.03.2020

CLXXX/82/20

12.03.2020

CLXXXI/82/20

13.03.2020

CLXXXII/83
/20

25.03.2020

CLXXVI/81/20

CLXXVII/81
/20
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

dla których Powiat Otwocki jest
organem prowadzącym.
W sprawie oceny działalności
warsztatów Terapii zajęciowej
w Józefowie.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Otwocku.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radiówku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2019 rok wraz z informacją o
stanie mienia Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2019 rok.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych w
2020 roku z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
W sprawie zmiany uchwały Nr
CXXXIII/65/19 z dnia 4 grudnia
2019 r. w sprawie powołania
likwidatora Ogniska
Wychowawczego „Świder” im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w Otwocku
W sprawie zmiany uchwały Nr
CXLVIII/70/19 z dnia 31 grudnia
2019 r. w udzielenia
pełnomocnictwa do działania w
imieniu Powiatu Otwockiego w
zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia procesu
likwidacji Ogniska
Wychowawczego „Świder” im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w Otwocku przy ul. Mickiewicza
43/47.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie udzielenia

CLXXXIII/84
/20

27.03.2020

CLXXXIV/84
/20

27.03.2020

CLXXXV/84
/20

27.03.2020

CLXXXVI/84
/20

27.03.2020

CLXXXVII/84
/20

27.03.2020

CLXXXVIII
/84/20

27.03.2020

CLXXXIX/84/
20

27.03.2020

31.03.2020

Zmiana uchwały
Nr
CXXXIII/65/19
z dnia
04.12.2019 r.

CXCI/85/20

31.03.2020

Zmiana uchwały
Nr
CXLVIII/70/19
z dnia
31.03.2019 r.

CXCII/85/20

31.03.2020

CXCIII/86/20

08.04.2020

CXC/85/20
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

upoważnienia do zawierania w
imieniu Powiatu Otwockiego
porozumień o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej oraz
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie na rzecz Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Otwocku
zabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego, położonych w
Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A,
oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki ew. nr 41/7 o pow.
1565 m2 i nr 41/8 o pow. 1195 m2
z obr. 143, dla których Sąd
Rejonowy w Otwocku IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgi wieczyste oznaczone
numerami WA1O/00058437/9 i
WA1O/00056418/6.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
Zmieniającą uchwałę Nr
CCXCVIII/115/16 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie
obowiązku przeprowadzenia i
wdrożenia centralizacji a także
określenia zasad rozliczania
podatku od towarów i usług w
Powiecie Otwockim oraz
jednostkach organizacyjnych
powiatu.
Zmieniającą uchwałę Nr
CCC/115/16 Zarządu Powiatu w
Otwocku z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia
pełnomocnictw dyrektorom
powiatowych jednostek
organizacyjnych.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawieszenie zajęć w przedszkolach
specjalnych w SOSW Nr 1 i
SOSW Nr 2, dla których Powiat
Otwocki jest organem
prowadzącym.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do

CXCIV/87/20

17.04.2020

CXCV/88/20

22.04.2020

22.04.2020

Zmiana
uchwały Nr
CCXCVIII/115/
16
z dnia
14.12.2016 r.

CXCVII/88/20

22.04.2020

Zmiana uchwały
Nr CCC/115/19
z dnia
14.12.2016 r.

CXCVIII/90
/20

06.05.2020

CXCIX/90/20

06.05.2020

CXCVI/88/20
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

występowania o środki, podpisania
umowy, realizacji i rozliczenia
Modułu III programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy na 2020 rok dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
CLXXVIII/67/16 z dnia 24 lutego
2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w
Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu ochrony środowiska dla
Miasta Józefowa na lata 2021 –
2024 z perspektywą na lata 20252028”
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie przedłużenia
zatrudnienia Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Otwocku z
siedzibą w Karczewie – na czas
nieokreślony.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu

CC/90/20

06.05.2020

CCI/90/20

06.05.2020

CCII/90/20

06.05.2020

CCIII/91/20

13.05.2020

CCIV/91/20

13.05.2020

CCV/93/20

21.05.2020

CCVI/93/20

21.05.2020

CCVII/94/20

27.05.2020

CCVIII/95/20

29.05.2020

CCIX/96/20

03.06.2020

Zmiana uchwały
Nr
CLXXVIII/67
/16 z dnia
24.02.2016 r.
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie umów najmu
pomieszczeń w budynku
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
z dotychczasowymi najemcami.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie dwóch drzew z gatunku
sosna z terenu nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr
4/7 w obr. 118 w Otwocku.
W sprawie wykonania uchwały nr
292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/13 z obrębu 5 w
Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
i rozliczenia umowy dotacyjnej z
Biurem do Spraw Programu
"Zostań Żołnierzem
Rzeczypospolitej" na
dofinansowanie organizacji obozu
szkoleniowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w otwocku za 2019 rok.
W sprawie wykonania uchwały nr
151/XX/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż

CCX/96/20

03.06.2020

CCXI/96/20

03.06.2020

CCXII/96/20

03.06.2020

CCXIII/97/20

16.06.2020

CCXIV/99/20

24.06.2020

CCXV/99/20

24.06.2020

CCXVI/100/20

30.06.2020

CCXVII/101
/20

01.07.2020

CCXVIII/101/
20

01.07.2020
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

ośmiu lokali mieszkalnych w
budynku przy ul. Pułaskiego 7B w
Otwocku wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej,
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2019 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu Jarosławowi
Tomaszowi Margielskiemu –
Prezydentowi Miasta Otwocka.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2020 r.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie jednego drzewa z
gatunku sosna z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 30 w obr. 83 w
Otwocku.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na

CCXIX/101/20

01.07.2020

CCXX/102/20

03.07.2020

CCXXI/103/20

08.07.2020

CCXXII/104
/20

15.07.2020

CCXXIII/104/
20

15.07.2020

CCXXIV/104/
20

15.07.2020

CCXXV/105
/20

22.07.2020

CCXXVI/105/
20

22.07.2020

CCXXVII/105/
20

22.07.2020

CCXXVIII/10
5/20

22.07.2020

CCXXIX/105/
20

22.07.2020

Zmiana
uchwałą Nr
CCCXLII/162
/21 z dnia
19.05.2021 r.
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r.
– Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie prac związanych
z rozbiórką istniejącego przyłącza
i słupa nN, oraz przebudowy
fragmentu istniejącego przyłącza
na nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Karczewie
oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działka ew. nr: 94/6
o pow. 1,7546 ha z obr. 9
uregulowana w KW
WA1O/00051022/8 przez PGE
Dystrybucja S.A.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania
dyrektorom szkół i placówek
oświatowych dodatku
motywacyjnego.
W sprawie wprowadzenia i
stosowania procedury
wewnętrznej w zakresie
przeciwdziałania
niewywiązywaniu się z
obowiązku przekazywania
informacji o schematach
podatkowych oraz raportowania
schematów podatkowych dla
Powiatu Otwockiego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Zastępcy Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w
Otwocku do załatwiania spraw w

CCXXX/105
/20

22.07.2020

CCXXXI/105/
20

22.07.2020

CCXXXII/105/
20

22.07.2020

CCXXXIII/
105/20

22.07.2020

CCXXXIV/107
/20

03.08.2020

CCXXXV/107/
20

05.08.2020

CCXXXVI/109
/20

12.08.2020

CCXXXVII/
109/20

12.08.2020

CCXXXVIII
/109/20

12.08.2020

CCXXXIX/109
/20

12.08.2020

Traci moc
uchwała Nr
CXII/47/15
z dnia
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

zakresie określonym w przepisach
ustawy o drogach publicznych
oraz przepisach wykonawczych
do tej ustawy, a w szczególności
do wydawania decyzji
administracyjnych
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie dziewięciu drzew z
gatunku sosna z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 16/2 w obr.
97 w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie wyłącznie w formie
elektronicznej dzienników
lekcyjnych w Szkole
Podstawowej Specjalnej Nr 4 w
Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
ul. Główna 10.
W sprawie ustalenia na rok
szkolny 2020/2021 terminów
przerw w pracy przedszkoli
specjalnych w Specjalnych
Ośrodkach SzkolnoWychowawczych dla których
organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy
części nieruchomości
znajdujących się w zasobie
Powiatu Otwockiego,
oznaczonych jako dz. ew. nr 73/8
w obr. 8 w Otwocku oraz dz. ew.
nr 32/5 w obr. 43 w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXCVIII/115/16 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie
obowiązku przeprowadzenia i

14.10.2015 r.

CCXL/109/20

12.08.2020

CCXLI/110/20

19.08.2020

CCXLII/110
/20

19.08.2020

CCXLIII/112/
20

02.09.2020

CCXLIV/112/
20

02.09.2020

CCXLV/112
/20

02.09.2020

CCXLVI/112
/20

02.09.2020

CCXLVII/113
/20

09.09.2020

Zmiana w
uchwale Nr
CCXCVIII/115/
16 z dnia
14.12.2016 r.

266

100.

101.

102.

103.

104.

wdrożenia centralizacji a także
określenia zasad rozliczania
podatku od towarów i usług w
Powiecie Otwockim oraz
jednostkach organizacyjnych
powiatu.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2021 Rady
Powiatu Otwockiego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia dla Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do składania
oświadczeń woli w sprawach
związanych z realizacją umów
zawieranych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 –
Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w
środowisku lokalnym, PI 9iv:
Ułatwienie dostępu do
przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym, dotyczących
realizacji Projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii
COVID-19”.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Karczewie.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 21A
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, usytuowanego w
budynku położonym w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7B, na
nieruchomości ozn. jako działki
ew. nr 46/11, 46/12, 46/17 i 46/20
w obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej nr
WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 22 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości

CCXLVIII/113
/20

09.09.2020

CCXLIX/115
/20

16.09.2020

CCL/115/20

16.09.2020

CCLI/115/20

16.09.2020

CCLII/115/20

16.09.2020
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105.

106.

107.

108.

109.

ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 23 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości
ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 24 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości
ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 25 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości
ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 26 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości
ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu

CCLIII/115/20

16.09.2020

CCLIV/115/20

16.09.2020

CCLV/115/20

16.09.2020

CCLVI/115/20

16.09.2020

CCLVII/115
/20

16.09.2020
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

mieszkalnego nr 27 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości
ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w
trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 28 stanowiącego
własność Powiatu Otwockiego,
usytuowanego w budynku
położonym w Otwocku przy ul.
Pułaskiego 7B, na nieruchomości
ozn. jako działki ew. nr 46/11,
46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143,
uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA1O/00073857/0.
W sprawie powołania składu
komisji inwentaryzacyjnej mienia
Skarbu Państwa przekazywanego
na rzecz Powiatu Otwockiego.
W sprawie wykonania uchwały nr
162/XXIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 27 sierpnia
2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż z zasobu
nieruchomości oznaczonej jako
działka ew. nr 95 o pow. 0,0288
ha z obr. 9 w Karczewie, dla
której w Sądzie Rejonowym w
Otwocku prowadzona jest księga
wieczysta WA1O/00051022/8.
w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu
Jarosławowi Tomaszowi
Margielskiemu – Prezydentowi
Miasta Otwocka.
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 w Otwocku
za I półrocze 2020 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie drzew z terenu
nieruchomości stanowiącej

CCLVIII/115/
20

16.09.2020

CCLIX/115/20

16.09.2020

23.09.2020

Traci moc
uchwałą Nr
CDLXXIX/259
/22
z dnia
26.10.2022 r.

CCLXI/116/20

23.09.2020

Uchylona
uchwałą Nr
CCXCVII/135/
20 z dnia
03.12.2020 r.

CCLXII/116
/20

23.09.2020

CCLXIII/117
/20

30.09.2020

CCLXIV/120
/20

07.10.2020

CCLX/116/20
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

własność Powiatu Otwockiego dz.
ew. nr 47 w obr. 129 Otwock.
W sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie wyłączenie w formie
elektronicznej dzienników
lekcyjnych w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury
im. Michała Elwiro Andriollego
w Otwocku ul. Poniatowskiego
10.
W sprawie podziału obowiązków
pomiędzy poszczególnych
Członków Zarządu Powiatu w
Otwockiego.
W sprawie wskazania członków
Zarządu Powiatu do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności prawnych,
polegających na zaciąganiu
kredytów i pożyczek oraz
udzielaniu pożyczek, poręczeń i
gwarancji, a także emisji
papierów wartościowych oraz do
składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych.
W sprawie zatrudnienia Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
„Anielin” w Karczewie.
W sprawie wykonania uchwały nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej jako działka
ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z
obr 5 w Otwocku wraz z udziałem
wynoszącym 1/3 części w prawie
własności do działki ew. nr 13/11
o pow. 0,0182 ha z obrębu 5 –
stanowiącej drogę wewnętrzną.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Krzysztofowi
Szczegielniakowi- Staroście
Otwockiemu do podpisywania
dokumentów związanych z
przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.

CCLXV/120
/20

CCLVI/122/20

07.10.2020

14.10.2020

CCLXVII/122
/20

14.10.2020

CCLXVIII/122
/20

14.10.2020

CCLXIX/122
/20

14.10.2020

CCLXX/122
/20

14.10.2020

CCLXXI/123
/20

14.10.2020

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXIX/
185/21 z dnia
22.10.2021 r.

Traci moc
uchwała Nr
XX/10/19
z dnia
09.01.2019 r.

Traci moc
uchwała
Nr XI/4/18
z dnia
05.12.2018 r.

Uchyla się
uchwały Nr:
- IV/2/18 z dnia
28.11.2018 r.,
- Nr V/2/18
z dnia
28.11.2018 r.
Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXIII/
218/22
z dnia
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09.02.2022 r.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Pawłowi
Zawadzie – Wicestaroście
Otwockiemu do podpisywania
dokumentów związanych z
przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Pani Kindze
Błaszczyk – etatowemu
Członkowi Zarządu Powiatu
Otwockiego do podpisywania
dokumentów związanych z
przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
otwockiego w 2021 roku.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały
Rady Powiatu Otwockiego w
sprawie Programu współpracy
Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2021 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania
ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Otwockiego w
2021 roku.
w sprawie udzielenia

16.10.2020

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXIV/
218/22
z dnia
09.02.2022 r.

CCLXXIII/123
/20

16.10.2020

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXV
/218/22
z dnia
09.02.2022 r.

CCLXXIV/124
/20

21.10.2020

CCLXXV/124/
20

21.10.2020

CCLXXVI/124
/20

21.10.2020

CCLXXVII
/126/20

28.10.2020

CCLXXVIII
/126/20

28.10.2020

CCLXXIX/126

28.10.2020

CCLXXII/123
/20
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.
139.

pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu
„Rodzinne Drogowskazy”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej
„Wrzos” w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji grantu
w ramach projektu pn. „Wsparcie
dla Mazowsza”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w
Karczewie przy ul. Anielin 1 do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji grantu w
ramach projektu pn. „Wsparcie
dla Mazowsza”.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w
Otwocku przy ul. Konopnickiej
17 do podejmowania czynności w
zakresie realizacji grantu w
ramach projektu pn. „Wsparcie
dla Mazowsza”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
występowania o środki,
podpisania umowy, realizacji i
rozliczenia Modułu IV programu
„Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami
zakaźnymi”
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2021 rok.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego

/20

CCLXXX/126/
20

28.10.2020

CCLXXXI/126
/20

28.10.2020

CCLXXXII
/126/20

28.10.2020

CCLXXXIII/1
28/20

04.11.2020

CCLXXXIV
/128/20

04.11.2020

CCLXXXV
/129/20

10.11.2020

CCLXXXVI
/130/20

13.11.2020

CCLXXXVII/
130/20

13.11.2020
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140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

na lata 2021-2035.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2021 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
CLXXVIII/67/16 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 24
lutego 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
W sprawie zaopiniowania
projektu „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Otwocka
na lata 2020-2023”.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2021 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na
zmianę decyzji Nr 37/2018 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez
Prezydenta Miasta Otwocka.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn.zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości znajdującej się w
zasobie Powiatu Otwockiego,
oznaczonej jako dz. ew. nr 46/19

CCLXXXVIII/
131/20

18.11.2020

CCLXXXIX/
133/20

25.11.2020

CCXC/133/20

25.11.2020

CCXCI/133/20

25.11.2020

CCXCII/133
/20

25.11.2020

CCXCIII/133/
20

25.11.2020

CCXCIV/134/
20

30.11.2020

CCXCV/134/
20

30.11.2020

CCXCVI/135/
20

03.12.2020

Zmiana uchwały
Nr
CLXXVIII/67
/16 z dnia
24.02.2016 r.
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

w obr. 143 w Otwocku.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu
Jarosławowi Tomaszowi
Margielskiemu – Prezydentowi
Miasta Otwocka.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn.zm.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania
dyrektorom szkół i placówek
oświatowych dodatku
motywacyjnego.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania
ofert na wykonywanie zadania
Powiatu Otwockiego z zakresu
pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2021 roku.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXCVIII/115/16 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie
obowiązku przeprowadzenia i
wdrożenia centralizacji a także
określenia zasad rozliczania
podatku od towarów i usług w
Powiecie Otwockim oraz
jednostkach organizacyjnych
powiatu.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn.zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn.zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia
2019 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn.zm.

CCXCVII/135/
20

03.12.2020

CCXCVIII/
136/20

09.12.2020

CCXCIX/137/
20

16.12.2020

CCC/137/20

16.12.2020

CCCI/137/20

16.12.2020

CCCII/138/20

23.12.2020

CCCIII/138/20

23.12.2020

CCCIV/139/20

30.12.2020

CCCV/140/20

31.12.2020

Uchyla się
uchwałę Nr
CCLXI/116/20
z dnia
23.09.2020 r.

Zmiana uchwały
Nr
CCXCVIII/115
/16
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2021 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uchwała w sprawie
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok.
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji i
straży do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2021.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2021.
W sprawie wykonania uchwały nr
292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ew. 13/13 z obrębu 5
w Otwocku
W sprawie podziału środków
pomiędzy szkoły i placówki, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki,
przeznaczonych w 2021 r. na
doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz określenia trybu i
zasad przyznawania
dofinansowania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i
placówkach prowadzonych przez
Powiat Otwocki.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,

Numer
uchwały

Data

CCCVI/141/21

13.01.2021

CCCVII/141
/21

13.01.2021

CCCVIII/141
/21

13.01.2021

CCCIX/141/21

13.01.2021

CCCX/143/21

20.01.2021

CCCXI/143/21

20.01.2021

CCCXII/144
/21

26.01.2021

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXXVII
/219/22
z dnia
16.02.2022 r.
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8.

9.

10.

11.

12.

z późn. zm.
W sprawie przyznania
pierwszeństwa nabycia oraz
bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 21A
stanowiącego własność Powiatu
Otwockiego, usytuowanego w
budynku położonym w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7B, na
nieruchomości ozn. jako działki
ew. nr 46/11, 46/12, 46/17 i 46/20
w obr. 143, uregulowanej w
księdze wieczystej nr
WA1O/00073857/0.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2021 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2021 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie inwestycji w
Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku.

13.

W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.

14.

W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2021 r. z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

CCCXIII/145/
21

04.02.2021

CCCXIV/147/
21

10.02.2021

CCCXV/147/
21

10.02.2021

CCCXVI/147/
21

10.02.2021

CCCXVII/148/
21

17.02.2021

CCCXVIII/
148/21

17.02.2021

CCCXIX/150
/21

04.03.2021
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15.

W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.

CCCXX/152
/21

15.03.2021

16.

W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w dniu 24 marca 2021 r.

CCCXXI/152
/21

15.03.2021

17.

W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania
w imieniu Powiatu Otwockiego
czynności związanych z realizacją
projektu pn. „Aktywizacja osób w
wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (IV)”.

CCCXXII/152
/21

15.03.2021

CCCXXIII
/152/21

15.03.2021

CCCXXIV/152
/21

15.03.2021

CCCXXV/154/
21

24.03.2021

CCCXXVI/154
/21

24.03.2021

18

19.

20.

21.

22.

23.

W sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie drewna powstałego w
wyniku wycięcia 2 szt. drzew
(sosen) na terenie DPS „Wrzos” w
Otwocku, ul. Zagłoby 8.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej
„Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby
do dysponowania nieruchomością
będącą w trwałym zarządzie DPSu na cele budowlane oraz zgody
właściciela działki na
dysponowanie gruntem w celu
uzyskania pozwolenia na budowę
oraz wykonania zamierzonej
inwestycji na działkach nr 4/7 i 8/1
w Obr. 118 stanowiących własność
Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2020 rok wraz z informacją o
stanie mienia Powiatu Otwockiego.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2020 rok.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Józefowie.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Otwocku.

CCCXXVII/
154/21
CCCXXVIII
/154/21

24.03.2021
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Radiówku.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2021 r. z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy na 2021 rok dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Otwocku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
CLXXVIII/67/16 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia 24
lutego 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,

CCCXXIX/154
/21

24.03.2021

CCCXXX/154
/21

24.03.2021

CCCXXXI/155
/21

31.03.2021

CCCXXXII/
156/21

14.04.2021

CCCXXXIII
/156/21

14.04.2021

CCCXXXIV
/157/21

21.04.2021

CCCXXXV/
157/21

21.04.2021

CCCXXXVI
/160/21

06.05.2021

CCCXXXVII/
160/21

06.05.2021

CCCXXXVIII/
161/21

12.05.2021

CCCXXXIX
/162/21

19.05.2021

Zmiana uchwały
Nr CLXXVIII/
67/16
z dnia
24.02.2016 r.
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z późn. zm.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

W sprawie ustalenia na rok
szkolny 2021/2022 terminów
przerw w pracy przedszkoli
specjalnych w specjalnych
ośrodkach szkolnowychowawczych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie umowy najmu
pomieszczeń w budynku
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Otwocku.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCXXI/103/20 Zarządu Powiatu
Otwockiego z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu
Jarosławowi Tomaszowi
Margielskiemu – Prezydentowi
Miasta Otwocka.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie przyjęcia technicznych
zasad naliczania diet radnych Rady
Powiatu Otwockiego.
W sprawie przystąpienia do
realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby
niepełnosprawnej”– edycja 2021
oraz udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku do podejmowania
czynności w zakresie realizacji
Programu.
W sprawie przystąpienia do
realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa”– edycja 2021 oraz
udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku do podejmowania
czynności w zakresie realizacji
Programu.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy dotacyjnej z
Ministerstwem Obrony Narodowej

CCCXL/162
/21

19.05.2021

CCCXLI/162
/21

19.05.2021

CCCXLII/162
/21

19.05.2021

CCCXLIII/163
/21

26.05.2021

CCCXLIV/163
/21

26.05.2021

CCCXLV/165/
21

02.06.2021

CCCXLVI/165
/21

02.06.2021

CCCXLVII
/165/21

02.06.2021

Zmiana uchwały
Nr
CCXXI/103/20
z dnia
08.07.2020 r.
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

na dofinansowanie zakupu
umundurowania klas
mundurowych w ramach V edycji
projektu „Certyfikowane
Wojskowe Klasy Mundurowe” pilotażowego programu MON dla
uczniów klas mundurowych.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

CCCXLVIII
/165/21

02.06.2021

CCCXLIX/67
/21

17.06.2021

CCCL/167/21

17.06.2021

CCCLI/167/21

17.06.221

CCCLII/167
/21

17.06.2021

CCCLIII/167
/21

17.06.2021

CCCLIV/167
/21

17.06.221

CCCLV/167
/21

17.06.2021

CCCLVI/167
/21

17.06.2021

CCCLVII/167
/21

17.06.2021

CCCLVIII/167
/21

17.06.2021

CCCLIX/167
/21

17.06.2021
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
podejmowania w imieniu Powiatu
Otwockiego wszelkich czynności
faktycznych i prawnych
niezbędnych do składania
wniosków o dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych.
W sprawie zatwierdzenia bilansu
skonsolidowanego Powiatu
Otwockiego za 2020 rok.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2020 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie trybu postępowania z
pojazdami usuniętymi z drogi i
przejmowanymi na własność
Powiatu Otwockiego na
podstawie art. 130a ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie drzew z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 6/23 w obr.

CCCLX/167
/21

17.06.2021

CCCLXI/167
/21

17.06.2021

CCCLXII/170/
21

30.06.2021

CCCLXIII/171

07.07.2021

CCCLXIV/171
/21

07.07.2021

CCCLXV/171/
21

07.07.2021

CCCLXVI/173
/21

15.07.2021

CCCLXVII
/173/21

15.07.2021

CCCLXVIII/
174/21

21.07.2021

CCCLXIX/174
/21

21.07.2021

CCCLXX/175
/21

04.08.2021

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXVIII/
94/12 z dnia
21.09.2012 r.
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135 przy ul. Batorego w Otwocku.

66.

W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.

67.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej „Anielin” w
Karczewie, ul. Anielin 1.

68

69.

70.

71.

72.

73.

74.

W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
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 2021 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Oświaty Powiatowej do
samodzielnego reprezentowania
Powiatu Otwockiego w
przedsięwzięciu pn. „Poznaj
Polskę” ustanowionym przez
Ministra Edukacji i Nauki na rok
2021 oraz do składania wniosków
i oświadczeń w systemie
teleinformacyjnym.

CCCLXXI/175
/21

04.08.2021

CCCLXXII
/176/21

12.08.2021

CCCLXXIII
/176/21

12.08.2021

CCCLXXIV
/179/21

18.08.2021

CCCLXXV
/179/21

18.08.2021

CCCLXXVI/
180/21

24.08.2021

CCCLXXVII/
181/21

30.08.2021

CCCLXXVIII/
181/21

30.08.2021

CCCLXXIX/
183/21

13.08.2021

Traci moc
uchwała Nr
DLVI/201/14
z dnia
09.09.2014 r.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

W sprawie upoważnienia
dyrektora Rodzinnego Domu
Dziecka w Podbieli do podpisania
umowy darowizny oraz
podejmowania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych
wynikających z umowy, w
związku z udziałem w projekcie
społecznym w ramach
ogólnopolskiego Programu
grantowego „WzMOCnij Swoje
Otoczenie”, organizowanego
przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. z
siedzibą w Konstancinie Jeziornie.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
w sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu
Wspólnika, Powiatu Otwockiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w dniu 15 września 2021 r.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2022 Rady
Powiatu Otwockiego
W sprawie wykonania uchwały nr
292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 sierpnia
2014 r. w sprawie udzielenia
zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr ew.
13/13 z obrębu 5 w Otwocku.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za grunt
wydzielony na poszerzenie drogi
publicznej (powiatowej) – nr
2745W – Kąty-Zabieżki-Osieck,
stanowiący działki ew. nr nr
994/28 o pow. 1488 m2 i 994/29 o
pow. 1381 m2.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za grunt
wydzielony na poszerzenie drogi

CCCLXXX/
183/21

13.08.2021

CCCLXXXI/1
83/21

13.08.2021

CCCLXXXII/
183/21

13.08.2021

CCCLXXXIII/
183/21

13.08.2021

CCCLXXXIV/
185/21

22.09.2021

CCCLXXXV
/185/21

22.09.2021

CCCLXXXVI/
185/21

22.09.2021
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82.

83

84.

85.

86.

87.

88.

publicznej (powiatowej) nr 36280
relacji Osieck-Czarnowiec-Nowe
Kościeliska, stanowiący działki
ew. nr 73/7 o pow. 121 m2 oraz
73/8 o pow. 86 m2 w obr.
Czarnowiec gm. Osieck.
W sprawie powołania komisji
negocjacyjnej w celu
przeprowadzenia rokowań i
uzgodnienia wysokości
odszkodowania za grunt
wydzielony na poszerzenie drogi
publicznej (powiatowej) – ul.
Piłsudskiego w Józefowie,
stanowiący działkę ew. nr 32/4 o
pow. 79 m2 w obr. 48.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie podziału obowiązków
pomiędzy poszczególnych
Członków Zarządu Powiatu
Otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. K. I. Gałczyńskiego w
Otwocku przy ul. Gen. J.
Filipowicza 9
do reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + „Mobilność
kadry edukacji szkolnej”, w
ramach projektu „JĘZYKI OBCE
NASZĄ SIŁĄ”, w tym do
podpisania i złożenia wniosku o
dofinansowanie, podpisania
umowy oraz innych działań w
imieniu Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia

CCCLXXXVII
/185/21

22.09.2021

CCCLXXXVII
I/185/21

22.09.2021

CCCLXXXIX/
185/21

22.09.2021

CCCXL/187/
21

29.09.2021

CCCXLI/187/
21

29.09.2021

CCCXLII/188/
21

06.10.2021

CCCXLIII/189
/21

13.10.2021

Traci moc
uchwała Nr
CCCLXVI/122
/20 z dnia
14.10.2020 r.

Traci moc
uchwałą Nr
CCCLXXIX/
213/22
z dnia
19.01.2022 r.
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89.

90.

12.

92.

93.

94.

95.

2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały
Rady Powiatu Otwockiego w
sprawie Programu współpracy
Powiatu Otwockiego z
organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na 2022 rok.
W sprawie zmiany uchwały Nr
CCLXIX/174/21 Zarządu Powiatu
Otwockiego z dnia 21 lipca 2021r.
w sprawie trybu postępowania z
pojazdami usuniętymi z drogi i
przejmowanymi na własność
Powiatu Otwockiego na
podstawie art. 130a ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
otwockiego w 2022 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania
ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie
Powiatu Otwockiego w 2022
roku.

CCCXLIV/190
/21

14.10.2021

CCCXLV/192/
21

20.10.2021

CCCXLVI/192
/21

20.10.2021

CCCXLVII/
192/21

20.10.2021

CCCXLVIII
/193/21

27.10.2021

CCCXLIX/195
/21

04.11.2021

CCCL/195/21

04.11.2021
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96.

97.

98.

W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do
podejmowania w imieniu Powiatu
Otwockiego wszelkich czynności
faktycznych i prawnych
niezbędnych do składania
wniosków o dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych.
W sprawie rozwiązania stosunku
pracy z Dyrektorem Domu
pomocy Społecznej „Anielin” w
Karczewie.
W sprawie wyboru długości
okresu wyliczenia relacji
określonych w art. 243 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

CCCLI/195/21

04.11.2021

CCCLII/196/
21

09.11.2021

CCCLIII/197/
21

12.11.2021

99.

W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2022 rok.

CCCLIV/197/
21

12.11.2021

100.

W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2022-2035.

CCCLV/197/
21

12.11.2021

101.

W sprawie umorzenia należności
Powiatu Otwockiego.

CCCLVI/198/
21

18.11.2021

CCCLVII/198/
21

18.11.2021

CCCLVIII/198
/21

18.11.2021

CCCLIX/201/
21

24.11.2021

CCCLX/201/
21

24.11.2021

CCCLXI/201/
21

24.11.2021

102.

103.

104.

105.

106.

W sprawie wykonania uchwały nr
310/XXXIX/14 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 23 października
2014 r. w sprawie udzielenia
zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr ew.
13/9 wraz z udziałem 1/3 części
w działce 13/11 z obrębu 5
w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela
mianowanego.
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2022 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyboru ofert na
powierzenie organizacjom
pozarządowym prowadzącym
działalność pożytku publicznego
prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w Powiecie
Otwockim w roku 2022.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatków motywacyjnych.
W sprawie wprowadzenia
„Instrukcji postępowania w
zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „Anielin” w
Karczewie, ul. Anielin 1.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia

CCCLXII/202/
21

01.12.2021

CCCLXIII/202
/21

01.12.2021

CCCLXIV/203
/21

06.12.2021

CCCLXV/204/
21

08.12.2021

CCCLXVI/204
/21

08.12.2021

CCCLXVII/
204/21

08.12.2021

CCCLXVIII/
204/21

08.12.2021

CCCLXIX/206
/21

21.12.2021

CCCLXX/206/
21

21.12.2021

CCCLXXI/207
/21

28.12.2021
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117.

2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
216/XXVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2020 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2021 rok,
z późn. zm.

CCCLXXII/
208/21

31.12.2021

2022 rok
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uchwała w sprawie
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na wykonywanie zadania Powiatu
Otwockiego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy
Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2022 roku.
W sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu
Otwockiego w roku 2022.
W sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami oraz
wielkości dochodów związanych z
realizacją tych zadań, które
podlegają przekazaniu do budżetu
państwa na rok 2022.
W sprawie uruchomienia w
Technikum Nr 2 w Otwocku
wchodzącym w skład Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku
przy ul. Pułaskiego 7, kształcenia
w zawodzie technik programista
(351406).
W sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek
organizacyjnych, służb inspekcji i
straży do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 24 lutego

Numer
uchwały

Data

CCCLXXIII/
209/22

05.01.2022

CCCLXXIV/
210/22

05.01.2022

CCCLXXV/
210/22

05.01.2022

CCLXXVI/212
/22

17.01.2022

CCCLXXVII/
212/22

17.01.2022

CCCLXXVIII/
213/22

19.01.2022

Zmiana
(Nr, data)

Uchylenie
(Nr, data)

Zmiana
uchwały Nr
CLXXVIII/67/
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2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w
Otwocku.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W sprawie podziału obowiązków
pomiędzy poszczególnych
Członków Zarządu Powiatu
Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok.
W sprawie powołania członków
Komisji Przetargowej do
prowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
w sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Krzysztofowi
Szczegielniakowi – Staroście
Otwockiemu do wykonywania
czynności związanych z
przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowań o
udzielenie zamówień publicznych.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Panu Pawłowi
Zawada – Wicestaroście
Otwockiemu do wykonywania
czynności związanych z
przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowań o
udzielenie zamówień publicznych.
W sprawie udzielenia
upoważnienia Pani Kindze
Błaszczyk – etatowemu członkowi
Zarządu Powiatu Otwockiego do
wykonywania czynności
związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowań o
udzielenie zamówień publicznych.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku z
zamiarem uczestnictwa w
programie Erasmus + w ramach
projektu „EUROPEJSKIE

16 z dnia
27.02.2016 r.

CCCLXXIX/
213/22

19.01.2022

CCCLXXX/
216/22

26.01.2022

CCCLXXXI/
217/22

03.2.2022

Traci moc
uchwała Nr
CCCLXXXIX/
185/21
z dnia
22.09.2021 r.

03.02.2022

Traci moc
uchwała Nr
CIX/56/19
z dnia
09.10.2019 r.

09.02.2022

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXI/123/
20
z dnia
16.10.2020 r.

09.02.2022

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXII/123/
20
z dnia
16.10.2020 r.

CCCLXXXV/
218/22

09.02.2022

Traci moc
uchwała Nr
CCLXXIII
/123/20
z dnia
16.10.2020 r.

CCCLXXXVI/
219/22

16.02.2022

CCCLXXXII/
217/22

CCCLXXXIII/
218/22

CCCLXXXIV/
218/22
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

KOMPETENCJE ZAWODOWE”,
w tym do podpisania i złożenia
wniosku o dofinansowanie,
podpisania umowy oraz innych
działań w imieniu Powiatu
Otwockiego.
W sprawie podziału środków
pomiędzy szkoły i placówki, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki,
przeznaczonych w 2022 r. na
doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz określenia trybu i
zasad przyznawania
dofinansowania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i
placówkach prowadzonych przez
Powiat Otwocki.
W sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2022 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych
do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w 2022 roku z
zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie przystąpienia do
realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2022 oraz udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji Programu.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Oświaty Powiatowej do
samodzielnego reprezentowania
Powiatu Otwockiego w
przedsięwzięciu pn. „Poznaj
Polskę” ustanowionym przez
Ministra Edukacji i Nauki na rok
2022, w tym do składania
wniosków i oświadczeń w

CCCLXXXVII
/219/22

16.02.2022

CCCLXXXVIII/
219/22

16.02.2022

CCCLXXXIX/
219/22

16.02.2022

CCCXC/219
/22

16.02.2022

CCCXCI/220/
22

23.02.2022

CCCXCII/221/
22

02.03.2022

Traci moc
uchwała Nr
CCCXI/143/21
z dnia
20.01.2021 r.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

systemie teleinformacyjnym.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
w sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie jednego drzewa z
gatunku sosna z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 32/10 w obr.
31 w Józefowie przy ul. Głównej
10.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych w
2022 r. z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w
Otwocku.
W sprawie ogłoszenia konkursu i
powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury im. Michała Elwiro
Andriollego w Otwocku przy ul.
Poniatowskiego 10.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w
2022 roku z zakresów: wspierania i
upowszechniania sportu; turystyki
i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,

CCCXCIII/
222/22

09.03.2022

CCCXCIV/223
/22

17.03.2022

CCCXCV/223/
22

17.03.2022

CCCXCVI/223
/22

17.03.2022

CCCXCVII/
224/22

23.03.2022

CCCXCVIII/
224/22

23.03.2022

CCCXCIX/
225/22

30.03.2022

CD/226/22

06.04.2022

CDI/226/22

06.04.2022

Traci moc
uchwała Nr
DLXVIII/205
/14
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego Nr III
im. Juliusza Słowackiego w
Otwocku Zespół Szkół Nr 1 w
Otwocku przy ul. Słowackiego
4/10 do realizacji pilotażowego
Programu edukacyjnego
„Mazowsze dla Oświaty”
finansowanego z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie przedłożenia rocznych
sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2021 rok.
W sprawie przedłożenia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2021 rok wraz z informacją o
stanie mienia Powiatu Otwockiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie jednego drzewa z
gatunku brzoza z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 32/10 w obr.
31 w Józefowie przy ul. Głównej
10.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie trzech drzew z gatunków
świerk, sosna oraz kasztanowiec z
terenu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 30 w obr. 83 w
Otwocku przy ul. Literackiej 8.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Osieck na lata 20222025”.
W sprawie przyjęcia „Planu
Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych
na terenie Powiatu Otwockiego na
lata 2021 -2031”.
W sprawie powierzenia Pani Ewie
Barbarze Musiejko stanowiska
dyrektora Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im.

CDII/226/22

06.04.2022

CDIII/228/22

12.04.2022

CDIV/228/22

12.04.2022

CDV/228/22

12.04.2022

CDVI/229/22

20.04.2022

CDVII/229/22

20.04.2022

CDVIII/229/22

20.04.2022

CDIX/230/22

27.04.2022

CDX/230/22

27.04.2022

CDXI/230/22

27.04.2022
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

Michała Elwiro Andriollego w
Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.
W sprawie wydania opinii
dotyczącej wniosku o wydanie
decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji pod nazwą „Remont
sześciu odcinków gazociągu
wysokiego ciśnienia DN400 MOP
5,5 MPa relacji Mory - Wola
Karczewska oraz jednego odcinka
gazociągu wysokiego ciśnienia
DN150 MOP 5,5 MPa zasilającego
stację gazową w miejscowości
Konstancin”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie na rzecz Związku
Harcerstwa Polskiego Hufiec
Otwock im. Roju Sosny Szarych
Szeregów Chorągwią Stołeczną
ZHP Komenda Hufca Otwock z
siedzibą w Otwocku przy ul.
Poniatowskiego 10 pomieszczeń
budynku "Willa Agatka"
usytuowanego na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w
Otwocku, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ew. nr 13/10
obr. 5, dla której Sąd Rejonowy w
Otwocku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr WA1O/00072833/9.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej
„Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby
do dysponowania nieruchomością
będącą w trwałym zarządzie DPSu na cele budowlane oraz zgody
właściciela działki na
dysponowanie gruntem w celu
uzyskania pozwolenia na budowę
oraz wykonania zamierzonej
inwestycji na działkach nr 4/7 i 8/1
w obr. 118 stanowiących własność
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
w sprawie wykonania Uchwały Nr
302/XLV/22 Rady Powiatu

CDXII/230/22

27.04.2022

CDXIII/231/22

04.05.2022

CDXIV/232/22

11.05.2022

CDXV/232/22

11.05.2022

CDXVI/232/22

11.05.2022

CDXVII/232
/22

11.05.2022
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Otwockiego z dnia 24 lutego
2022 r. o wyrażeniu zgody na
zbycie z zasobu nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Wiązowna będących własnością
Powiatu Otwockiego.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia na rok
szkolny 2022/2023 terminów
przerw w pracy przedszkoli
specjalnych w specjalnych
ośrodkach szkolnowychowawczych dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.
W sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Józefowie.
w sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Otwocku.
w sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Radiówku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia dotacji
celowej spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu
otwockiego.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji projektu
„Życiowe i zawodowe
drogowskazy”.
W sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy na 2022 rok dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej

CDXVIII/233/
22

17.05.2022

CDXIX/235/22

25.05.2022

CDXX/235/22

25.05.2022

CDXXI/235/22

25.05.2022

CDXXII/235
/22

25.05.2022

CDXXIII/236
/22

30.05.2022

CDXXIV/237/
22

02.06.2022

CDXXV/237/
22

02.06.2022

CDXXVI/237/
22

02.06.2022

CDXXVII/238/
22

07.06.2022

CDXXVIII/
240/22

20.06.2022
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

„Wrzos” w Otwocku do
podejmowania czynności w
zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego Rozbudowa i
modernizacja Domu Pomocy
Społecznej Wrzos w Otwocku
realizowanego w ramach programu
Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Otwocka na lata 20222025 z perspektywą do 2029 roku”
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa

CDXXIX/240/
22

20.06.2022

CDXXX/240
/22

20.06.2022

CDXXXI/240/
22

20.06.2022

CDXXXII/240/
22

20.06.2022

CDXXXIII
/240/22

20.06.2022

CDXXXIV/240
/22

02.06.2022

CDXXXV/240/
22

20.06.2022

CDXXXVI/240
/22

20.06.2022

CDXXXVII/
240/22

20.06.2022

CDXXXVIII/
240/22

20.06.2022

CDXXXIX/240
/22

20.06.2022

CDXL/241/22

29.06.2022
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2021 rok.
W sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Anielin” w
Karczewie.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Wiązowna na lata
2022-2025 z perspektywą do roku
2029”.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie drzew z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. dz. ew. 46/23 w obr. 143 oraz
dz. ew. nr 46/10 w obr. 143 w
Otwocku.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
„Anielin” w Karczewie,
ul. Anielin 1.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia dodatków
funkcyjnych dal dyrektorów szkół i
placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat

CDXLI/241/22

29.06.2022

CDXLII/242/
22

05.07.2022

CDXLIII/242/
22

05.07.2022

CDXLIV/243/
22

14.07.2022

CDXLV/244/
22

21.07.2022

CDXLVI/244/
22

21.07.2022

CDXLVII/244/
22

21.07.2022

CDXLVIII/245
/22

29.07.2022

CDXLIX/245/
22

29.07.2022

CDL/246/22

12.08.2022

CDLI/248/22

24.08.2022
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Otwocki.
W sprawie przyznania dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
dodatku motywacyjnego.
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
2022 roku.
W sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Anielin" w
Karczewie, ul. Anielin 1.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Apoloni
Żołądek - dyrektorowi Zespołu
Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica
w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do
reprezentowania Powiatu
Otwockiego w związku
utworzeniem oddziału
przygotowania wojskowego na
podstawie Decyzji nr
26/BdsZ/2022 Ministra Obrony
Narodowej z dnia 21 kwietnia
2022 r., w tym do zawarcia,
realizacji i rozliczenia umowy ze
Skarbem Państwa
reprezentowanym przez Ministra
Obrony Narodowej, na udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie
zadań bieżących Powiatu
Otwockiego, jako organu
prowadzącego szkołę prowadzącą
działalność dydaktycznowychowawczą w dziedzinie
obronności państwa.
w sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie jednego drzewa
(świerku) o obwodzie 120 cm z
terenu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. dz. ew. 32/10 w obr. 31 przy
ul. Głównej 10 w Józefowie.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa

CDLII/248/22

24.08.2022

CDLIII/248/22

24.08.2022

CDLIV/249/22

02.09.2022

CDLV/249/22

02.09.2022

CDLVI/250/22

07.09.2022

CDLVII/251
/22

09.09.2022

CDLVIII/251/
22

09.09.2022
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok
w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem powierzchni w budynku
głównym Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o w
restrukturyzacji w Otwocku przy
ul. Batorego 44
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na
Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w dniu 21 września 2022 r.
W sprawie określenia głównych
założeń do projektu uchwały
budżetowej na rok 2023 Rady
Powiatu Otwockiego.
w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu
Powiatu w Otwocku z dnia
6.09.2017 r. w sprawie
Regulaminu Powiatu Otwockiego
Szkół Podstawowych i
Ponadpodstawowych.
w sprawie wykonania uchwały nr
342/LI/22 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 25 sierpnia
2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie na rzecz
Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Otwocku na okres
10 lat prawa odpłatnego
użytkowania zabudowanej
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ul.
Andriollego 80, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki
ew. nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10
o pow. 87 m2 z obr. 145
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie czterech drzew z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. dz. ew. 6/16 w obr. 135 w

CDLIX/252/22

09.09.2022

CDLX/251/22

09.09.2022

CDLXI/252/22

15.09.2022

CDLXII/252
/22

15.09.2022

CDLXIII/252/
22

15.09.2022

CDLXIV/252
/22

15.09.2022

CDLXV/253
/22

22.09.2022

CDLXVI/254
/22

28.09.2022

Zmiana
załącznika do
uchwały nr
CDI/159/17
z dnia
06.09.2017 r.
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Otwocku.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie dziesięciu drzew z terenu
nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 6/23 w obr.
135; dz. ew. nr 13/2 w obr. 1 oraz
dz. ew. nr 42/6 w obr. 46 w
Otwocku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie wyrażenia zgody na
usunięcie dwunastu drzew z terenu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego,
ozn. jako dz. ew. nr 16/5 obr. 93 w
Otwocku.
W sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu Otwockiego w sprawie
Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2023 rok.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
„Anielin” w Karczewie,
ul. Anielin 1.
W sprawie upoważnienia do
reprezentowania i wykonywania
prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 października 2022 r.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok.
W sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Apolonii
Żołądek - dyrektorowi Zespołu
Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica

CDLXVII/254
/22

28.09.2022

CDLXVIII/254
/22

28.09.2022

CDLXIX/255
/22

06.10.2022

CDLXX/255
/22

06.10.2022

CDLXXI/255
/22

06.10.2022

CDLXXII/255/
22

06.10.2022

CDLXXIII/256
/22

12.10.2022

CDLXXIV/256
/22

12.10.2022

CDLXXV/257/
22

19.10.2022
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

w Otwocku przy ul. M.
Konopnickiej 3 do podpisania
umowy darowizny.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok.
W sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
otwockiego w 2023 roku.
W sprawie wykonania uchwały nr
162/XXIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 27 sierpnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż z zasobu
nieruchomości oznaczonej jako
działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha
z obr. 9 w Karczewie, dla której w
Sądzie Rejonowym w Otwocku
prowadzona jest księga wieczysta
WA1O/00087152/9.
W sprawie w sprawie wykonania
uchwały nr 341/LI/22 Rady
Powiatu Otwockiego z dnia 25
sierpnia 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż z
zasobu nieruchomości oznaczonej
jako działka ew. nr 188/38 o pow.
0,0046 ha z obr. 43 w Otwocku,
dla której w Sądzie Rejonowym w
Otwocku prowadzona jest księga
wieczysta WA1O/00071019/0.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok.
W sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert
na powierzenie realizacji zadania

CDLXXVI/257
/22

19.10.2022

CDLXXVII/
257/22

19.10.2022

CDLXXVIII
/259/22

26.10.2022

CDLXXIX/259
/22

26.10.2022

CDLXXX/259/
22

26.10.2022

CDLXXXI/259
/22

28.10.2022

CDLXXXII/26
0/22

28.10.2022

CDLXXXIII/2
61/22

02.11.2022

Traci moc
uchwała Nr
CCLX/116/20
z dnia
23.09.2020 r.
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie Powiatu
Otwockiego w 2023 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Anielin” w
Karczewie, ul. Anielin 1.
W sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Otwocku,
ul. Konopnickiej 17.
W sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Wrzos” w
Otwocku, ul. Zagłoby 8.
W sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2023 rok.
W sprawie projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2023-2037.
W sprawie zmian w uchwale Nr
295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na wykonywanie
zadania Powiatu Otwockiego z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej dla
osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w drodze
powierzenia zadania publicznego
w 2023 roku.
W sprawie zmian w uchwale Nr

CDLXXXIV/2
61/22

02.11.2022

CDLXXXV/
262/22

10.11.2022

CDLXXXVI/2
62/22

10.11.2022

CDLXXXVII/
262/22

10.11.2022

CDLXXXVIII/
263/22

13.11.2022

CDLXXXIX/
263/22

13.11.2022

CDXC/264/22

18.11.2022

CDXCI/264/22

18.11.2022

CDXCII/264
/22

18.11.2022

CDXCIII/264
/22

18.11.2022

CDXCIV/265/
22

23.11.2022

CDXCV/265

23.11.2022
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124.

295/XLIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 29 grudnia
2021 r. – Uchwała Budżetowa
Powiatu Otwockiego na 2022 rok,
z późn. zm.
W sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących
ze środków Funduszu Pomocy na
2022 rok.

/22

CDXCVI/265/
22

23.11.2022

302

