
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

08.12.2021 r. o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 204 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o wydzierżawienie kopiarek 

wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat 

Otwocki umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 

4. Przedstawienie do akceptacji protokołu z dnia 26 listopada 2021 r. z rokowań i uzgodnień 

dot. ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie ostatecznej 

decyzji Wójta Gminy Osieck zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej 

we wsi Czarnowiec gm. Osieck. 

5. Przedstawienie do akceptacji protokołu z dnia 29 października 2021 r. z rokowań 

i uzgodnień dot. ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie 

ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Józefowa zatwierdzającej projekt podziału 

geodezyjnego nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Żytniej i ul. Piłsudskiego.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Otwocki na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku  budżetowego 2021. 

10. Wskazanie inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych (FOGR); ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 01.12.2021 r., Nr 

2020/21.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

12. Podjęcie uchwały 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. 



13. Zaopiniowanie projektu uchwały 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. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady 

Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

15. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 202/21 z dnia 01.12.2021 r. 

16. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


