
~. ZARZĄDZENIE Nr  q1v4 
STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia  „41. O. 297,1 

w sprawie powolania pocztu sztandarowego Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz uchwały nr 36/XXIII/08 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Otwockiego zarządzam, 
co następuje: 

* 1. Powołuje się  poczet sztandarowy w składzie: 
1) Jan Rychalski 	- chorąży; 
2) Iwona Wysocka 	- przyboczna; 
3) Małgorzata Baran - przyboczna. 

* 2. Powołuje się  rezerwowy poczet sztandarowy w składzie: 
1) Łukasz Wróbel 	- chorąży; 
2) Dorota Cacko 	- przyboczna; 
3) Anna Strzeżek 	- przyboczna. 

* 3. 1. Dopuszcza się  rotacje pomiędzy składami wymienionymi w § 1 i * 2 bez 
konieczności zmiany niniejszego Zarządzenia. 

2. Dopuszcza się  wystąpienie pocztu sztandarowego w trzyosobowym składzie 
mieszanym, w tym chorążego. 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą  Starosty Otwockiego dopuszcza się  
jednorazowy udział  innej niż  wymienionej w § 1 i § 2 osoby w poczcie sztandarowym. 

4. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu 
Otwockiego dopuszcza się  aby w skład pocztu sztandarowego weszli jednorazowo przedstawiciele 
Rady Powiatu Otwockiego. W takim przypadku skład osobowy pocztu sztandarowego 
każdorazowo uzgadniany jest z Przewodniczącym Rady Powiatu Otwockiego. 

* 4. Osobom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego oraz będącym pracownikami 
Starostwa Powiatowego w Otwocku przysługuje: 
1) dodatek specjalny za udział  w poczcie sztandarowym na zasadach określonych 

w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku; 
2) odbiór godzin w przypadku uczestniczenia w poczcie sztandarowym po godzinach pracy; 
3) dzień  wolny do odbioru za uczestniczenie w poczcie sztandarowym w sobotę, niedzielę  

lub inny dzień  świąteczny. 

* S. Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Powiatu. 

* 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Otwockiego. 

* 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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