Otwock, 22 kwietnia 2022 r.

Pani/Pan
Radna/Radny Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), zwołuję XLVII sesję
(szóstej kadencji) Rady Powiatu Otwockiego na dzień:
28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1600
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku
przy ul. Poniatowskiego 10.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Uhonorowanie Klubu Sportów Walki Bushi.
3. Uhonorowanie Szymona Olpińskiego, zawodnika sportowego klubu KSW Bushi.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
1) 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.;
2) 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.;
3) zmieniająca 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
1

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;
4) w sprawie przekazania skargi.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
8. Informacje Przewodniczącej Rady.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady
Grażyna Kilbach

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy:
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.).
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