Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu
09.10.2019 r. o godz. 13

00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy

ul. Górnej 13.

Porządek Nr 56 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 55/19 z dnia 02.10.2019 r.
3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki; ciąg dalszy tematu
z posiedzenia dn. 02.10.2019 r., prot. Nr 55/19.
4. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2018/2019.
5. Przedstawienie pisma z dnia 02.10.2019 r., Nr LO.222.01.2019 Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego Joanny Michalczyk w sprawie
wymiany lamp na terenie przed budynkiem szkoły; odp. na wyciąg Nr 482 z prot. Nr
54/19

z posiedzenia dn. 25.09.2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Otwockiego.
7. Przedstawienie wniosku z dnia 24.09.2019 r. Parku Pułaskiego o wyrażenie zgody na
przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego przebiegającego przez działkę ew. nr
9/5 z obr. 145 oraz zaakceptowanie nowej trasy przyłącza.
8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze
Wykonawcy do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy –
Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
9. Przedstawienie pisma z dnia 30.09.2019 r. Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie wydarzenia „Urodziny u Paderewskiego”
organizowanego w Muzeum Wnętrz.

10. Przedstawienie pisma z dnia 02.10.2019 r., Nr 2132/2019 Prezesa Polskiego Związku
Judo Jacka Zawadki w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2020 rok kwoty
20.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia pn.: „Kata Judo
Championship w Józefowie” (Mistrzostwa Europy).
11. Rozpatrzenie wniosku o promocji Powiatu Otwockiego, a także informowania
o podejmowanych działaniach, na łamach lokalnej prasy.
12. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.
13. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

