
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

17.01.2022 r. o godz. 13 
30  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 212 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.   

3. Przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w 2022 roku. 

4. Opracowanie 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   

5. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia w Technikum Nr 2 w Otwocku wchodzącym 

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

Pułaskiego 7, kształcenia w zawodzie technik programista (351406). 

6. Zapoznanie z analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki w roku 2021. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 28.12.2021 r. Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego 

w sprawie wsparcia finansowego organizacji wydarzenia pn.: „42. Półmaraton 

Wiązowski”. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 10.01.2022 r. firmy AKonsult Sp. z o.o. w sprawie wydania 

opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2757 – ul. Warszawskiej i ul Jana 

Pawła II w Otwocku” na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Majowej.  

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o złożenie wniosku 

o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa 

mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice 

w Warszawicach”.  

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wyrażenie zgody na 

pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego ze środków 

własnych zaplanowanych w planie wydatków majątkowych na rok 2022, przy 

jednoczesnym zwiększeniu środków własnych na realizację zadania dot. modernizacji 

przepraw przez cieki w kolejnych latach budżetowych.  



11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 209/22 z dnia 05.01.2022 r., 

- Nr 210/22 z dnia 12.01.2022 r.  

13. Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak   


