
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

04.03.2021 r.  o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 150 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały 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. 

3. Zaopiniowanie Planu działania dla Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu otwockiego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 17.02.2021 r., prot. Nr 

148/21, dn. 24.02.2021 r., prot. Nr 149/21.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie na czas 

nieoznaczony umowy najmu lokalu  nr 4 w budynku usytuowanym w Otwocku przy ul. 

Koszykowej 4. 

5. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska o zwiększenie środków w budżecie 

na zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku na potrzeby 

Wydziału.  

6. Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku o wyrażenie zgody na 

rozpoczęcie procedury przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora: 

- Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. gen 

Juliana Filipowicza 9 – Pani Joanny Michalczyk, 

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

Pułaskiego 7 – Pani Moniki Chudek, 

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

przy ul. Marii Konopnickiej 3 – Pani Apolonii Żołądek. 

7. Przedstawienie opinii: 

-  z dnia 26.02.2021 r., Nr NSZZ”S”Ośw.075.9.2021 Komisji Międzyzakładowej Nr 634 

NSZZ „Solidarność” „Oświata”, 

- z dnia 23.02.2021 r., Nr ZN-076-10/21 Oddziału Powiatowego ZNP w Otwocku 

odnośnie 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. 

8. Przedstawienie wezwania z dnia 16.02.2021 r., Nr SG.0711.1.20211 Zastępcy Wójta 

Gminy Celestynów Piotra Rosłoniec do wykonania zapisów porozumienia Nr 

S.OS.III.0310.1.2019 zawartym z gminą Celestynów w sprawie przekazania Wójtowi 

Gminy Celestynów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku 

od ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju, tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie; 

ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 24.02.2021 r., prot. Nr 149/21.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 15.02.2021 r. Urzędu M. St. Warszawy w sprawie 

zgłaszania uwag do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście wspierania rozwoju gmin 

Regionu Warszawskiego Stołecznego; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

24.02.2021 r., prot. Nr 149/21.  

10. Zapoznanie z postanowieniem Nr 129/2021 z dnia 19.02.2021 r., Nr SPN-

I.7533.852.2020.EG Wojewody Mazowieckiego w sprawie wznowienia postępowania 

administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego 

nr 5218/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku.  

11. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 149/21 z dnia 24.02.2021 r. 

12. Sprawy różne: 

1) zapoznanie z pismem z dnia 18.02.2021 r., Nr WA.411.332.49.2020 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 

rok; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.4.2021; 

2) zapoznanie ze Stanowiskiem nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

23 lutego 2021 r. w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji 

polityki spójności 2021-2027 w Polsce.   

 

  

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


