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Uchwała Nr /ISg / l43bg /2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .ZG stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz $ 7 uchwały
Nr XXVl11/222/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, uchwala się, co następuje:
g

1. W planie wydatkówbudżetuPowiatu Pmszkowskiegona 2017 r. dokonujesię
następujących zmian:

1) w tabeli nr 2 - Planowanewydatki Powiatu Pruszkowskiego,wprowadzasię zmiany
określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały;
2) w tabeli nr 5 - Planowanewydatki związanez realizacją zadańz zakresuadministracji
rządową i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołaś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz
4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia .2C stycznia
2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r.
Zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2017 r. dokonuje się
w związku z:

przeniesieniami po stronie wydatków w ramach zadań zleconych między paragrafami
w dziale 700, w rozdziale 70005 Gospodarkagruntami i nieruchomościami w kwocie

6 810,00 zł w ramach planu Starostwaz przeznaczeniemna zawarcie umowy
z Warszawskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w celu sprawdzenia
prawidłowości wykonania operatów szacunkowych w związku z prowadzonym
postępowaniem administracyjnym o ustalenie wysokości odszkodowania za grunt
przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej gminnej;
przeniesieniami po stronie wydatków w ramach zadań zleconych między paragrafami
w dziale 750, w rozdziale75045 -- Kwalifikacja wojskowa w kwocie 718,00zł w ramach

planu Starostwaz przeznaczeniem
na zakup materiałów,wyposażeniai opłaty za
korzystanie z pomieszczeń na czas przeprowadzenia kwaliHlkacji wojskowej;

przeniesieniamipo stronie wydatków w ramach zadań zleconych między paragrafami
w dziale 710, w rozdziale 71015

Nadzór budowlany w kwocie 4 864,00 zł w ramach

planu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanegow Pmszkowie z przeznaczeniem
na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego tzw. ,,13-utki"
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Uchwała nr J18../..ł3i3$..../2017
z dniaP13Ei3Ślu
.Zarządu
Pruszkowskiego

w sprawie zaopiniowania umowy z Samodzielnym Publiczn ym

Zespołem

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U
z 2016 r. poz. 814 i 1579), uchwala się co następuje:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem

Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie, dotyczącąprzekazaniadotacji celowej
nazadanie pn." Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w
w brzmieniu stanowiącym załącznik do mniejszą uchwały.

Pruszkowie",

g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego

Pani Ewie Borodzicz.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(yęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza
3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
l.chwała nic podlega publikacji
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UZASADNIENIE

Umowa pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a SPZ ZOZ w Pruszkowie
dotycząca przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: ,,Zakup sprzętu medycznego dla
SPZ ZOZ w Pruszkowie'' stanowi realizację Uchwały Nr XXVl11/222/2016 Rady
Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017.

W dziale 851 ochrona zdrowia, Rozdziale 85111 Szpitale og(Sine,$ 6220
Dotacja celowa z budżetu dla SPZ ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, zabezpieczone są środki finansowe w kwocie 45. 520,00 zł na zadanie
pn.: ,,Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie".

Zgodnie z art. 114 ust. l pkt 3 oraz art. 115 ust. l pkt l ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalnościleczniczej(1)z. U z 2016 r., poz. 1638),organ
założycielski może przekazać dotację n-azakup aparatury i sprzętu medycznego,co
ujęto w treści umowy.
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Uchwała nr ..469.. .../..43k0.../2017
Zarządu PoXlatu Pruszkowskiego

z dnia ..glG..6hęWia/2017
r.
w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Srodowiska
do wyboru lokalizacji sygnalizacji świetlnych realizowanych na drogach powiatowych
Powiatu Pruszkowskiego
Na podstawieart. 96 ust. Kodeksucywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 2255) Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

g 1. 1. Upoważnia się naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Srodowiska
do wyboru lokalizacji sygnalizac:ji świetlnych realizowanych na drogach powiatowych
Powiatu Pruszkowskiego i przedstawienia propozycji Zarządowi.
2. Przy wyborze lokalizacji sygnalizacji świetlnych realizowanych na drogach
powiatowych Powiatu Pruszkowskiego należy brać pod uwagę następujące kryteria:
1) poprawa bezpieczeństwa ruchu, w oparciu o:
a) natężenieruchu pojazdów,
b) obciążenie ruchem pieszym,
c) widoczność na skrzyżowaniu,
d) ilość zdarzeń drogowych;
2) poprawa wamnków ruchu reladi podporządkowanych
przy założeniu
współHinansowania inwestycji przez gminę, w szczególności poprzez:
a) wkład finansowy,
b) wkład rzeczowy;
3) ułatwienia dla środków komunikacji publiczną lub dla ruchu pieszego;
4) zwiększenie efektywności sterowania strumieniami ruchu na ciągach lub w obszarze

poprzez włączenie danego skrzyżowania do systemu skrzyżowań o ruchu
sterowanym.

$ 2. Nadzór nad

realizacją uchwali' powierza się Panu Mirosławowi

Chmielewskiemu Członkowi Zarządu.
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof
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Rym uza

Ewa Bo rodzicz
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UZASADNIENIE

IJchwały Nr . ...... . .../......'...../2017

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......''''''''..... 2017r.

W uzasadnieniu do uchwali' Wydział Infrastruktury i Ochrony Srodowiska
informuje, że upoważnienie naczelnika wydziału do lokalizacji sygnalizacji świetlnych
realizowanych na drogach powiatowych wspomoże Zarząd Powiatu w podejmowaniu
oceny konieczności zastosowania sygnalizacji, którą należy w każdym przypadku odnieść
do konkretnej sytuacji drogowej i ruchowej z uwzględnieniem jej specyfiki.
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Uchwała n r ..4513...../....{13.y.4../2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

u.

2,3. o'r. 2.oł}

z dnia ..!W....4UCaiiia....
2017r.

/"

w sprawie sprzedaży dwóch samochodów osobowych stanowiących własność
Powiatu Pruszkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz 814 i 1579), w związku z zarządzeniemnr 36/2016 Starosty Pruszkowskiego

z dnia 23 listopada2016 r. w sprawie wprowadzeniaInstrukcji sprzedaż)rzbędnychi zużytych
składników mdątku ruchomegooraz powołania komigi przetargową uchwala się, co następuje:

$ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić postepowanie dotyczące sprzedaży dwóch
samochodów osobowych stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, będących
na stanie ewidencyjnym i użytkowanym przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.
2. Przetarg ma charakter publiczny i należy go przeprowadzić w trybie aukcjilicytacji.
3. Ustala się ceny wywoławcze oraz wadium dla poszczególnych samochodów
Pojemność
Rok
Nr
skokowa
rejestracyjny produkqi
silnika

Marka.
model

bloc

silnika

Przebieg

Kolor

(km)

nadwozia

2

Wadium

5

9

SKODA
C)ctavia

WPR 83K2

150 KM

222 000

l zielony

850 zł

metaliczny

Classic
PEUGEOT
Partner

WPR 4COI

75 KM

Mistral

176000

zielony

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś
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2. Krzysztof Rym uza

1+;1nrc podlega publikacji

3. Ewa Borodzicz

rlc Inlł'nacji Publjcmcj

NACZE LN IK
4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński

4000 zł

400 zł

Uzasadnienie
do uchwały nr ...AS9...../...43h4..../2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..2ę....l;iqcaliiba,...
2017r.

Samochody podlegające sprzedaży stanowią własność Powiatu Pruszkowskiego
i są zaewidenqonowane na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie pod
numeram.i:

1) SKODA Octavia Classic WPR 83K2 oznaczeniew ewidenqi: SP/ST- 390;
2) PEUGEOT Partner Mistral WPR 4COI oznaczenie w ewidenqi: SP/ST - 388.
Skoda Octavia przez okres ośmiu lat była użyczona i użytkowana przez Powiatową
Komendę Poliqi w Pruszkowie. Po jej zwrocie trafiła do Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie i jest wykorzystywana przez pracowników tut. Urzędu.
Peugeot Partner Mistral został zakupiony w 2004 r. Był użytkowany przez
pracowników Urzędu przez 14 lat. Obecnie ze względu na zły stan techniczny został
wykluczony z używania.

Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu w dniu 20 stycznia 2017r., partner Powiatu
Pruszkowskiego w sprawach ubezpieczeniowych - Inter Broker Sp. z o. o z siedzibą
w Toruniu, przy ul. Zeglarskiej 31 wycenił w programie wycen Info-Ekspert wartość
rynkowa samochodów:
Skoda Octavia

9 300 zł

Peugeot Partner Mistral 6 000 zł
zakładając, iż samochody nie posiadają wad i są w stanie dobrym.
Stan fatyczny pojazdów rozpatrywany pod względem technicznym
znacznie
odbiega od stanu idealnego, dlatego proponuję wystawić samochody do sprzedaży
za cenę wywoławczą wynoszącą:
Skoda Octavia
8 500 zł
Peugeot Partner Mistral

4 000 zł

Na podstawie powyższych faktów należy stwierdzić, iż kontynuaqa eksploataqi
pojazdów ze względu na czynnik ekonomiczny generowanie wysokich nakładów
finansowych utrzymania/ remontów oraz ekologiczny i ekonomiczny - duże zużycie
paliwa, nie ma uzasadnienia. Bezcelowe jest także przekazanie lub użyczenie
samochodów jednostkom powiatowym.

W związku z powyższym proponuje się zbycie pojazdów w formie przetargu
publicznego w trybie aukcji, która daje możliwości pozyskania ze sprzedaży
wyższych wpływów do budżetu Powiatu niż w trybie składania ofert pisemnych.

NA CZELNIK
Wydziału

Uchwała nr . .1lilS. ./. .42ilłŁ.../ 2017
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a
w sprawie zaopiniowania treści umowy dotyczącej nieodpłatnego użyczenia
składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu
Pruszkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz.814 i 1579), uchwala się, co następuje:"

$ 1.1. Pozytywnie

opiniuje

się treść umowy

na nieodpłatne

użyczenie

składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu
Pruszkowskiego dla Muzeum Dulag 121, w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Umowę zawiera się na okres 3 lat.
$ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwał' powierza się Sekretarzowi Powiatu.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza
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3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

S. Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE DO UCHU\AŁY
Zarządu Powiatu Prus%Ęowskiego Nr 4S9 /43li2,/2017
z dnia Zę.il&W2017r

Wraz z utworzeniem Muzeum Dulag121, Powiat Pruszkowski użyczył
składniki rzeczowe majątku ruchomego
do prezentac:ji materiałów
historycznych i archiwalnych, z przeznaczeniemna wyposażenie muzeum.
Umowa stanowiącazałącznik do mniejszą uchwały precyzuje okres użyczenia

na następne
3 lata.
Miną Muzeum Dulag 121 jest pielęgnowanie pamięci, zbieranie informacji
i popularyzowanie wiedzy o losach wypędzonych oraz ofiamości i poświęceniu
tych, którzy udzielali im pomocy.
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Uchwała nr.d53../. . !13113../20i7
Zarządu PoWjatp Pruszkowskiego
z dnia..(Ł..Xt14aJ4il&20
17 r.

w sprawie realizacji zadania publicznegoz zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Zleca się Fundacji ,,Toto Amimo", z pominięciem otwartego konkursu ofert,
realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób

niepełnosprawnychpn. ,,Zima Rytro 2017" w okresie od 17 lutego 2017 r. do 31 marca
2017 r
2. Oferta realizacji zadania publicznego stanowi załącznik do uchwały.
$ 2. Na realizację zadania Powiat Pruszkowski przeznacza 10 000,00 zł
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Ewa Borodzicz

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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do uchwali' Zarządu Powiatu Pruszkowskiegow sprawie realizacji zadania publicznego
z zakresudziałalności na rzecz osób niepełnosprawnychpn. ,,Zima Rytro 2017",
z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawieart. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) uznaje się za celowe powierzenie
realizaclji zadania publicznego

z pominięciem

otwartego konkursu ofert, o charakterze

lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. ,,Zima Rytro 2017"
(oferta złożona przez Fundację ,,Toto Animo"), w okresie od 17 lutego 2017 r. do 31 marca
2017 r. Na dofinansowanie realizaclji zadania Powiat Pruszkowski przeznacza 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Złożona przez Fundację ,,Toto Animo" oferta spełnia warunki zawarte w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000,00 zł;
zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Oferta Fundacji ,,Toto Animo" została zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji

Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na stronie
intemetowel Powiatu Pruszkowskiego. W ciągu 7 dni od dnia zamieszczenianie wpłynęły
żadne uwagi.

Srodki Hlnansowew wysokości 10 000,00 zł

zaplanowanesą w budżecie Powiatu

Pruszkowskiego na 2017 r. w Dziale 852, Rozdziale 85295 $ 2360.
Z-ca NACZELNIKA

GŁÓXNYSPECJALISTA
lłbnata Białoszewska

