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Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia a5 stycznia 2017r.

w

sprawie określenia katalogu umów,

których

realizacja

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
Na podstawie $ 2 ust. l pkt 2 uchwały Rady Powiatu PruszkowskiegoNr XXVl11/221/2016Rady
Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego, uchwala się, co następuje:

g 1. Ustala się katalog umów, których realizacŁjaw roku budżetowymiw latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki iz

których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Katalog umów stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
$ 2. Traci moc uchwała nr 103/960/2016 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia

19 maja 2016 r. w sprawie określenia katalogu umów, których realizacjajest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, zmieniona uchwałą nr
112/1030/2016 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lipca 2016 r. oraz uchwałą
nr 148/1275/2016 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 08 grudnia 2016 r.
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 05'

stycznia 2017 r.

w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędnado
zapewnienia ciągłości działania jednostki.
Rada Powiatu Pruszkowskiego Uchwałą Nr XXVl11/221/2016 z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie
z art. 228 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym iw latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki iz których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
Katalog, stanowiący załącznik do niniejsza uchwały określa wykaz umów, których
realizacja jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki.
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Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 05 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnieniakierowników jednostek organizacyjnychPowiatu
Pruszkowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego
przedsięwzięć;z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym iw latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
iz których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870) oraz $ 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr XXVl11/221/2016

Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletnią prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego, uchwala się, co następuje:

$ 1. Upoważnia
się
kierowników
jednostek
Pruszkowskiego do zaciągania zobowiązań:

organizacyjnych

Powiatu

1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansową
Powiatu Pruszkowskiego przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymiw latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

$ 3. Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie
do uchwali' Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia O('stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnieniakierowników jednostek organizacyjnychPowiatu
Pruszkowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego
przedsięwzięć;z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym iw latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
iz których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Niniąszą uchwałą Zarząd Powiatu Pruszkowskiegoupoważnia kierowników
jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
zamieszczonych w
wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego
przedsięwzięć oraz przekazuje kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym iw latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki iz których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Katalog

umówo których mowaw $1 pkt 2 określaUchwałaNr /45tł //ł2,Ro/2017
Zarządu
Powiatu Pruszkowskiegoz dnia gstycznia 2017 r. w sprawie określenia katalogu
umów, których realizacjajest niezbędnado zapewnieniaciągłości działaniajednostki.
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Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 05" stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2017 r. z zakresu zadań administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu oraz przekazania
jednostkom organizacyjnym Powiatu Pruszkowskiego informacji o ostatecznych kwotach
ich dochodów i wydatków oraz wysokości wpłat do budżetu w 2017 r.
Na podstawieart. 247 ust. l i ust. 2 oraz art. 249 ust. l i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z2016 r. poz. 1870), oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego

nr XXVl11/222/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok
2017, Zarząd Powiatu Pruszkowskiegouchwala, co następuje:

Przekazuje się jednostkom organizacyjnym

powiatu

1) informację o ostatecznychkwotach dochodów tych jednostek w 2017 r., stanowiącą
załącznik nr l do niniąszą uchwali';
2) informację o ostatecznychkwotach wydatków tych jednostek w 2017 r., stanowiącą
załącznik nr 2 do niniąszd uchwały.

$ 2.

Ustala się i przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu

1) plan finansowy dochodów na realizację w 2017 r. zadań z zakresu administracji

rządową oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załączniki nr 3 do
ninidszd uchwały;
2) plan finansowy wydatków na realizację w 2017 r. zadań z zakresu administracji
rządową oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załączniki nr 4 do
niniąszej uchwały.

Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o wysokości dotacji dla
tych jednostek w 2017 r., stanowiącą załączniki nr 5, nr 6 i nr
jszej uchwali'
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi
1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza
3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski
Uchwalapodep
x' 13itllctpic

IMaml©iPólimcl

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie

do uchwali' w sprawie ustalenia planu finansowego na 2017 r. z zakresu zadań
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu oraz

przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Pruszkowskiegoinformacji
o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz wysokości wpłat do budżetu
w 2017r

Zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych

zarząd jednostki

samorządu

terytorialnego zobowiązany jest do przekazania podległym jednostkom w terminie 21 dni od

dnia podjęcia uchwały budżetowej informacji o ostatecznychkwotach dochodów i wydatków

tych jednostekoraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz do opracowaniaplanu
finansowego zadań z zakresu administracji rządową oraz innych zadań zleconych ustawami.

Niniąsza uchwałajest wykonaniem obowiązku ustawowegow tym zakresie
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Zarządu PosyiatuPruszkowskiego
z dnia ..2:ś:i$+C--.....2017

r.

w sprawie zaopiniowania projektu ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Pruszków na lata 2016 -- 2026" ]v zakresie zgodności

ze Strategią Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015- 2025
Na podstawieart. 17 ust. 2 pkt 4 lit. ,,a" tiret pierwszeustawy z dnia 9 paździemika2015 r.

o rewitalizacji(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777,z późn.zm.) i art. 32 ust. l ustawyz dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 il 890), w związku
z uchwałą Nr XXIII/174/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie uchwaleniaStrategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015 -- 2025,
uchwala się, co następuje:

$ 1.

Negatywnie

opiniuje

się projekt

,,Gminnego

Programu Rewitalizacji

Miasta

Pruszków na lata 2016 2026", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w zakresie
zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 201 5 2025.

$ 2. Wnioskujemyo podjęcierozmów i dyskuqi
$ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Ewa Borodzicz
'7

Mirosław Chmielewski
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Zdzisław Brzezińs

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 paździemika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U z 2015 r. poz. 1777), Prezydent Miasta Pruszkowa wystąpił do Zarządu Powiatu
Pruszkowskiegoz prośbą o zaopiniowanie projektu ,,Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Pruszków na lata 2016 -- 2026" w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego. Zgodnie z przywołanym wyżej aktem prawnym opiniowanie
programu rewitalizacji leży w gestii zarządu powiatu. Ze względu na niespójność

,,GminnegoProgramuRewitalizacji Miasta Pruszkówna lata 2016 -- 2026" ze Strategią
Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025 negatywnie opiniuje się wyżu
opisany projekt.

