
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu

17.02.2021 r. o godz. 14 00 w trybie zdalnym.

Porządek Nr 148 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

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

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów,

nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od

obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,

nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

3. Przedstawienie dokumentacji: kosztorys inwestorski, projekty zabezpieczeń ppoż

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku, przy ul.

Majowej 17/19.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Otwocku.

5. Zaopiniowanie Audytu dostępności Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz  jednostek

organizacyjnych powiatu otwockiego oraz Planu działania dla Starostwa Powiatowego

w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego na rzecz poprawy

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb na 2021 r.

7. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

za rok 2020.

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego.

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną

prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.



10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na

terenie Powiatu Otwockiego.

11. Przedstawienie pisma z dnia 05.02.2021 r., Nr DZ/727/PG/2021 Dyrektora Zarządu Dróg

Powiatowych Pawła Grzybowskiego w sprawie propozycji gmin Powiatu Otwockiego do

realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021.

12. Przedstawienie pisma z dnia 02.02.2021 r., Nr PI-BETA/102/21 firmy PI-BETA

PETROCHEMIE z propozycją zakupu płyty DVD „SUITA KOŁBIELSKA”.

13. Przedstawienie pisma z dnia 10.02.2021 r., Nr 10.MOK.2021 Miejskiego Ośrodka

Kultury w Józefowie w sprawie dofinansowania i objęcia honorowym patronatem

wydarzenia pn. „X Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci BEZ SCENY”

organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

14. Podstawienie wniosku Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna o współorganizację

wydarzenia pn. Rajd rowerowy „Odjazdowy Czytelnik”.

15. Przedstawienie pisma z dnia 08.02.2021 r., Nr CAN.WIU.730.008.2021.1682 Dyrektora

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu

Transportu Drogowego Romana Winiarza w sprawie zainstalowania stacjonarnego

urządzenia rejestrującego (fotoradaru) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w Józefowie;

odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.129.2.2020.

16. Przedstawienie pisma z dnia 10.02.2021 r. Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

w sprawie zakupu koncentratorów tlenu; odp. na pismo N S.OS.V.0023.151.2020.

17. Przedstawienie pisma z dnia 08.02.2021 r. Poseł na Sejm RP Bożeny Żelazowskiej

w sprawie wsparcia działań dla zwiększenia środków dla gmin, miast i powiatów

podwarszawskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2021-2027.

18. Podjęcie decyzji:

- w sprawie zmiany upoważnienia dla Dyrektorów i Kierowników Starostwa w zakresie

składania wniosków i zamówień na zakupy i usługi do kwoty 500,00 zł,

- w sprawie zniesienia obostrzeń wskazanych w piśmie z dnia 23.09.2020 r.,

Nr S.OS.V.0023.46.3.2020 Przewodniczącego Zarządu Cezarego Łukaszewskiego.

19. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 147/21 z dnia 10.02.2021 r.

20. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak


