
   

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu         

28.09.2022 r. o godz. 14 
30 

w trybie zdalnym. 
 

 

Porządek Nr 254 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. dz. ew. 6/16 w obr. 

135 w Otwocku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z terenu 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew.  nr 6/23 

w obr. 135; dz. ew. nr 13/2 w obr. 1 oraz dz. ew. nr 42/6 w obr. 46 w Otwocku. 

4. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 28 listopada 2019 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. 

5. Opracowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę 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. 

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. Rozpatrzenie wniosku członka Zarządu Dariusza Kołodziejczyka o remont pomieszczeń 

dla pracowników Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 02.09.2022 r., prot. Nr 249/22, prot. Nr 251/22 z dnia 

09.09.2022 r.   

8. Rozpatrzenie oferty Fundacji Promocji Kultury „OtwArte” na realizację zadania 

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

narodowego pt.: „XIX Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku”.  



9. Zapoznanie z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich w okresie od 

07.06.2022 r. do 20.09.2022 r.  

10. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 252/22 z dnia 15.09.2022 r., 

- Nr 253/22 z dnia 22.09.2022 r.  

11. Sprawy różne.       

   

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak   


