
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

16.12.2022 r.  o godz. 8 30  w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 272 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. 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. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok.  

4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o wyrażenie zgody na ponowną 

sprzedaż pompy oraz dwóch zbiorników hydroforowych znajdujących się w kotłowni 

w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, 

ul. Anielin 1. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. 

Konopnickiej 17. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. 

Zagłoby 8. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 24.11.2022 r., Nr APJ-DG270320W/05/2022/AG firmy APJ 

Obsługa Inwestycji Piotr Kurczych w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320W w m. Całowanie, gm. Karczew.  

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o złożenie wniosku w ramach 

ogłoszonego naboru na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych na 2023 rok.   

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o umieszczenie zadań inwestycyjnych 

(rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W i modernizacji ciągu pieszo-rowerowego 

w drodze powiatowej Nr 2764W w ul. Żeromskiego) w  wydatkach niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2022 i dokończenie ich realizacji w 2023 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.  



12. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 

Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8. 

13. Opracowanie projektu uchwały  w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 w Zespół Szkół 

Specjalnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku 

głównym Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w restrukturyzacji w Otwocku przy 

ul. Batorego 44. 

15. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu 

Otwockiego. 

16. Zapoznanie z pismem z dnia 29.11.2022 r., Komisji Socjalnej PCZ Sp. z o.o. 

informującym o zmianie w Regulaminie ZFŚS. 

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

20.X.2022 r. do 07.XII.2022 r. 

18. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

19. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 269/22 z dnia 07.12.2022 r.,  

- Nr 270/22 z dnia 08.12.2022 r., 

- Nr 271/22 z dnia 15.12.2022 r.   

20. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  

 

  


