
   
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

18.11.2022 r.  o godz. 14 00  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 264 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

3. Opracowanie projektu uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

i przechowywanie obiektów pływających w 2023 r. 

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

głosu w imieniu Wspólnika - Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

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

w Warszawie w dniu 24 listopada 2022 r. 

5. 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 113/XVIII/08 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia herbu Powiatu 

Otwockiego. 

10. Przedstawienie informacji z dnia 14.11.2022 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie 

wsparcia zawodniczki poprzez promocję powiatu podczas zawodów bikini fitness; ciąg 

dalszy tematu z dn. 19.10.2022 r., prot. Nr 257/22. 

11. Zapoznanie z pismem z dnia 07.11.2022 r., Nr 18230/Z/2022 Prezes Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej 

stanowiące odpowiedź na pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 

i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa PCZ dot. obowiązku zapewnienia 

odzieży ochronnej. 

 

 



12. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 262/22 z dnia 10.11.2022 r., 

- Nr 263/22 z dnia 13.11.2022 r.  

13. Sprawy różne.  

 

 Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


