
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

23.03.2022 r. o godz. 14 
30  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 224 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Otwocku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na 

przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego 

oznaczonej jako działka numer ew. 4/6 obr. 118 w Otwocku; c.d. tematu z posiedzenia 

dn. 02.03.2022 r., prot.  Nr 221/22 oraz dn. 17.03.2022 r., prot. Nr 223/22.  

4. Przyjęcia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego FAST-STEP na realizację zadania 

publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pt. 

„Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna o puchar Starosty Otwockiego”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej 

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 11.03.2022 r., Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup podręczników 

szkolnych dla młodzieży z Ukrainy. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 11.03.2022 r., Nr ZSEG.S.D.1122.1.2021/2022 Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w sprawie zmiany zapisu  § 3 

załącznika Nr 3 do uchwały Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 

marca 2021 r. 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 pisma z dnia 10.03.2022 r., Nr 1093/21/22/S Zespołu Szkół Nr 2 

w sprawie zmiany zapisu  § 3 załącznika Nr 3 do uchwały Nr 237/XXXIII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. 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. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.  

11. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady 

Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm.  

12. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. 

w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie 

pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków”. 

13. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 223/22 z dnia 17.03.2022 r.  

14. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


