
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu       

15.09.2022r. r. o godz. 9.00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 252 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa 

głosu w imieniu Wspólnika, Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie w dniu 21 września 2022 r. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania  skargi z dn. 12.08.22 r. Pana 

K.K na działanie Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakresie wydania zdublowanej 

decyzji  administracyjnej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. 154/29 ob. 4 w Józefowie.  

4. Pismo z Celestynowa w sprawie budowy chodnika w miejscowościach Dyzinie i Jatne  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 28.11.19 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dn. 25.03.21 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 kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.  

7.  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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2023 Rady Powiatu Otwockiego.  

9. Odpowiedź na pismo dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 



10. Opinia ZDP do wniosku ZRID w sprawie projektu i budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu 

drogi krajowej nr 50    

11.  Wniosek w sprawie współorganizacji wydarzenia pn. „Piernikowanie – Świąteczne 

Pomaganie Akcja na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek z Otwocka” 

IX edycja. 

12. Wniosek w sprawie współorganizacji wydarzenia pn. „Charytatywny Wieczór 

Kabaretowy w Otwocku z udziałem Kabaretu Hrabi” na rzecz Domowego Hospicjum 

Dziecięcego Promyczek.   

13. Wniosek w sprawie współorganizacji wydarzenia pn. „III Bieg Charytatywny „Zabiegani 

dla Promyczka” im. Rafała Umińskiego w dn. 08.10.22 r. w Otwocku organizowanego 

przez Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek.  

14. Wniosek w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu UKS Jastrzębie – Śródborów Otwock 

na 25. edycję turnieju Tchoukball Geneva Indoors (Szwajcaria) w dniach 09-11 grudnia 

2022 r.    

15. Informacja na temat zmian w wykazie wydarzeń realizowanych przez Biuro Kultury i 

Promocji w 2022 roku.  

16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu 

Powiatu w Otwocku z dnia 6.09.2017 r. w sprawie Regulaminu Powiatu Otwockiego 

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.  

17. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 250/22 z dnia 07.09.22 r. i Nr 251/22 z dn. 

09.09.22r.  

18. Sprawy różne.   

 

 

Przewodniczący Zarządu  

      Krzysztof Szczegielniak  

 

  


