
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

30.03.2022 r. o godz. 14 
00  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 225 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie 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. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec Otwock im. Roju Sosny Szarych Szeregów Chorągwią 

Stołeczną ZHP Komenda Hufca Otwock z siedzibą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 

10 pomieszczeń budynku "Willa Agatka" usytuowanego na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów  

jako działka ew. nr 13/10 obr. 5, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00072833/9. 

4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o rozbudowę systemu telefonii 

stacjonarnej Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

5. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci remontu drogi powiatowej Nr 2707W ul. Mieni 

w Duchnowie i ul. Malowniczej w Kącku z dostosowaniem jej do parametrów drogi 

klasy Z. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 22.03.2022 r., Nr WGK.7021.3.129.AR Prezydenta Miasta 

Otwocka w sprawie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; odp. na pismo 

Nr S.OS.V.0023.22.2.2022.  

7. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr 696/CRU/2021/ZDP 

z 08.10.2021 r. z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Otwockiego polegającej na wykonaniu projektu i budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy 

Hożej i Andriollego w Otwocku.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 14.03.2022 r. firmy „MM-Projekt” projektowanie 

i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie opinii dla inwestycji 

pn.: „Rozbudowa ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej 

w Otwocku”.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2022 r. firmy DRO PROJEKT w sprawie 

sprostowania wydanej opinii pismem Nr S.OS.V.0023.17.2022 dot. inwestycji: „Budowa 

drogi gminnej 21KJP (docelowa droga publiczna) na odcinku od ulicy Lisiej do 

skrzyżowania z drogą gminną 18KUD oraz rozbudowa drogi gminnej nr 18KUD 



(docelowa droga publiczna) na odcinku od dz. ew. nr 3-157/5 z obrębu 3 do ulicy 

Księdza Malinowskiego”.   

10. Przedstawienie pisma z dnia 08.03.2022 r. firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania 

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

pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Glina”.   

11. Przedstawienie pisma z dnia 08.03.2022 r. firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania 

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

pn.: „Budowa drogi gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1386/1 w miejscowości  

Ponurzyca”.   

12. Omówienie sprawy przepraw przez tory kolejowe na linii Nr 7 na terenie Miasta 

Józefowa.  

13. 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; ciąg dalszy tematu 

z posiedzenia dn. 23.03.2022 r., prot. Nr 224/22.  

14. 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; ciąg dalszy 

tematu z posiedzenia dn. 23.03.2022 r., prot. Nr 224/22.  



15. Rozpatrzenie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania 

publicznego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt.: „Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej”.  

16. Przedstawienie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego 

w 2022 roku. 

17. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 

oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

otwockiego w 2021 roku.  

18. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 224/22 z dnia 23.03.2022 r.  

19. Sprawy różne. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


