
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

06.04.2022 r. o godz. 14 
30  

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 226 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 31.03.2022 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Otwocku Anny Bielickiej w sprawie regulacji wynagrodzenia pracowników biblioteki 

z wyrównaniem od stycznia 2022 roku.  

6. 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. 

7. 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”.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 18.03.2022 r. „MM-Projekt” Projektowanie i Konsulting 

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie opinii dla inwestycji pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą 

powiatową 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku Zespół Szkół Nr 1 

w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 do realizacji pilotażowego Programu 

edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” finansowanego z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. 

10. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 25 marca 2021r. 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. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 01.04.2022 r. Oświaty Powiatowej w Otwocku w sprawie 

wniosku z dnia 28.03.2022 r. MKS Karczew o uzyskanie bonifikaty związanej 

z kosztami wynajmu hali sportowej w ZSE-G w Otwocku.  

12. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

„Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 28.03.2022 r., Nr ZSEG.S.D.230.1.2021/22 Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w sprawie zakupu sprzętu niezbędnego do 

realizacji programu edukacji wojskowej w szkole. 

14. Zapoznanie z opinią prawną w przedmiocie możliwości użyczania sali sportowej Zespołu 

Szkół Nr 2 w Otwocku; odp. na wyciąg Nr 1710 z prot. Nr 224/22 z posiedzenia dn. 

23.03.2022 r.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 04.04.2022 r., Nr 5024/FZK/2021 Prezes Zarządu PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej w sprawie dofinansowania bieżącej 

działalności Spółki w kwietniu 2022 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego; 

w tym na spłatę zobowiązań lekarzy  - 1.341.826,78 zł i wobec pozostałych kontrahentów 

- 8.673.913,69 zł.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 31.03.2022 r., Nr Or.A.0717/23/22 Związku Powiatów 

Polskich w sprawie naboru do programu Young Elected Politicians (YEP).   

17. Przedstawienie: 

- decyzji Nr BRI/2022/17 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  

- pisma z dnia 31.03.2022 r., Nr BRI/I/68.3.17.2022 Wojewody Mazowieckiego 

w sprawie zasad  przekazywania oraz rozliczania środków na wykonanie ww. decyzji.  

18. Przedstawienie przez Starostę sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Otwocku za 2021 rok. 

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 225/22 z dnia 30.03.2022 r.  

21. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak   


