
   
Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                         

18.01.2023 r. o godz. 15 15   w trybie zdalnym.  

 

Porządek Nr 280 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przedstawienie pisma z dnia 05.01.2023 r. Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego 

w sprawie wsparcia finansowego organizacji wydarzenia pn.: „43. Półmaraton 

Wiązowski” w Wiązownie.   

3. Zatwierdzenie harmonogramu wydarzeń i projektów realizowanych przez Powiat 

Otwocki w 2023 roku,  znajdujących się w budżecie Biura Kultury i Promocji; ciąg 

dalszy tematu z posiedzenia dn. 11.01.2023 r., prot. Nr 279/23.  

4. Przedstawienie informacji z dnia 13.01.2023 r. Biura Kultury i Promocji dot. kosztów 

eksploatacyjnych Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku w związku 

z realizacją wydarzenia pn.: „31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.  

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Otwocki na rok 2023, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

dodatku motywacyjnego. 

7. Zapoznanie z analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki w roku 2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku.  

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn.: 

„Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2722W w miejscowości 

Pogorzel gmina Celestynów”.  

10. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 5 do umowy Nr 626/CRU/2021/ZDP z dnia 

18.08.2021 r. w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na 

wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu 

wyłonienie wykonawcy oraz realizacji odwodnień na terenie dróg powiatowych 

w Otwocku: ul. Matejki, ul. Warszawska, ul. Kołłątaja, ul. Filipowicza, ul. Andriollego, 

ul. Karczewska ul. Poniatowskiego.  



11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych,  służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa na rok 2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów 

i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2023. 

14. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2023 rok, z późn.zm. 

15. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037. 

16. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 279/23 z dnia 11.01.2023 r.  

17. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  

 

  


