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Uchwała NrX6$ /Jb16 /2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia :] marca 20]7 r.

na Zarzad

w sprawie wprowadzeniazmian w planie dochodówi wydatków
budżetuPowiatu Pruszkowskiegona 2017r.
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), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz $ 7 uchwałyNr XXVl11/222/2016Rady

Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwaleniabudżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2017, zmienioną uchwałą Rady Powiatu PruszkowskiegoNr XXIX/225/2017
z dnia 7 lutego 201 7 r., uchwala się, co następuje:

$ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. dokonuje
się następujących zmian:
1) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr l do ninidszej uchwały;

2) w tabeli nr 2 - Planowanewydatki Powiatu Pruszkowskiego,
wprowadzasię zmiany
określone w załączniku nr 2 do ninidszej uchwały.
g 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 uchwali' Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia Og marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu

Pruszkowskiegona 2017r.
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r.
dokonuje się w związku z:
przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 700, w rozdziale 70005
-- Gospodarka gmntami i nieruchomościami w kwocie 18 450,00 zł i dziale 710, rozdziale
71012 -- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 24 600,00 zł w ramach planu
Starostwa z przeznaczeniemna zakup usług mających na celu usprawnienie zarządzania
mieniem Powiatu i SkarbuPaństwaoraz umożliwiających powiązaniedecyzji o włączeniu
gruntów z produkcji rolnej z położeniem działek ewidencyjnych,

zwiększeniemdochodów i wydatków o kwotę 6 961,00 zł w dziale 750, rozdz.
75011 -- Urzędy wojewódzkie, $ 2120, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr l0/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., z przeznaczeniem po stronie wydatków dla Starostwa
na wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia do rąestru zaproszeń,

przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 1 500,00 zł między rozdziałami w dziale 750,
z rozdziału 75020 -- Starostwa powiatowe do rozdziału 75075 -- Promocja jednostek

samorządu terytorialnego w ramach planu Starostwa z przeznaczeniemna zakup
materiałów i wyposażenia związanych z promocją Powiatu,

przeniesieniami po stronie wydatków łączną kwoty 22 616,00 zł między rozdziałami
w dziale 801, z rozdziału 80111 -- Gimnazja specjalne,80120 -- Licea ogólnokształcące'
do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdziału 80110 -- Gimnazja,
rozdziału 80130 -- Szkoły zawodowe, rozdziału 80148 -- Stołówki szkolne i przedszkolne
i 80150 -- Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizactji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych w ramach planu publicznych jednostek oświaty z przeznaczeniem na
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,,13",

przeniesieniami po stronie wydatków łącznej kwoty 4 940,00 zł między rozdziałami
w dziale 854, z rozdziału
85407 -- Placówki
wychowania
pozaszkolnego
i 85406 -- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
do rozdziału 85403 -- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia .rocznego tzw. ,,13"
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Uchwała Nr,Z.6.8..IŻ.3alŻ/2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ś12g.iśięXTCgU.2017
r.

w sprawie wyrażeniazgody właścicielskiejna usunięciedrzew rosnącychna części
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego położoną w Brwinowie

w rąonie ul. Pszczelinskią,oznaczonejw ewidendigruntówi budynkówjako działki
nr ew. od nr 60/1 do nr 60/5, 60/15, 60/18, 60/19, 60/22, 60/23, 60/26, 60/27,

od nr 60/30 do nr 60/55, oraz od nr 70/1 do nr 70/13, obręb 18, m. Brwinów,
o powierzchni 19,7071 ha, dla którą
WSIP/00049914/2.

prowadzona jest księga

wieczysta numer

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, 1579)i art. 83 ust. l pkt l ustawyz dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) -- Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:
g 1. Wyraża się zgodę właścicielską

na usunięcie drzew

rosnących na części

nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Pruszkowskiego położonej w Brwinowie
w rejonie ul. Pszczelinskiej, oznaczonel w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr ew.od

nr 60/1 do nr 60/5, 60/15, 60/18, 60/19, 60/22, 60/23, 60/26, 60/27,

od nr 60/30 do nr 60/55, oraz od nr 70/1 do nr 70/13, obręb 18, m. Brwinów,
o powierzchni 19,7071ha, które wykazanezostałyna mapie i wykazie drzewdo
wycięcia, załączonych do wniosku dzierżawcy.

$ 2. Mapa i wykaz drzew do wycięcia załączonedo wniosku dzierżawcy stanowią
załącznik do uchwały.

g 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymu
Ewa Borodzicz

Mirosław Chmielewski
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Uzasadnienie

Wniosek o wydanie zgody właścicielskią na wycinka drzew złożył Pan Łukasz Dutkiewicz,
który dzierzawi przedmiotowy teren, na podstawie umowy z Powiatem Pruszkowskim z dnia
15 maja 2013 r., Nr rej. 149/B/2013i Aneksu nr l do tej umowy z dnia 22.10.2014r.,
Nr rej. 390/B/2014.
Dzierżawcaw złożonym wniosku z dnia 09. 11.20 16 r. informuje, że zamierza zrekultywować łąkę
ponieważjest to teren całkowicie zdegradowany i nie ddący żadnych plonów. Do tego celu chce
powycinać rosnące drzewa -- samosiejki.

Do wniosku załączył mapę -- wydruk Systemu Informacji PrzestrzennejPowiatu Pruszkowskiego
w skali 1:2000, oraz wykaz drzew do wycięcia -- łącznie 83 poą'cje na 2-ch kartach.
Zgodnie z ustawąo ochronie prą'rody, usunięcie części wymienionych we wniosku drzew może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.

Wydział

Infrastruktury

w odniesieniu do drzew,

i

Ochrony środowiska

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

a ) których obwód pnia na wysokości 130 cm jest większy niż 100 cm - w przypadkutopoli,
wierzb, kasztanowcazwyczajnego,klony jednolistnego, klonu srcbrzystego,robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,

b ) których obwód pnia na wysokości 130 cm jest większy niż 50 cm -- w przypadku pozostałych
gatunkow drzew,

pozytywnie opiniuje wniosek. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz
Gminy Brwinów.
W prowadzoną dla nieruchomości księdze wieczystą numer WSIP/0094914/2 jako właściciel
nieruchomości wpisany jest Powiat Pruszkowski, w ewidencji gruntów jako właściciel wpisany
jest Powiat Pruszkowski, ajako użytkownik Zespół Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie.
Zgodnie z art. 83 ust. l pkt l ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, usunięcie
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na
wniosek posiadacza nieruchomości -- za zgodą właściciela tq nieruchomości.
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UCHWAŁA NRżĆlg//61&oi7
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia (2i3..]i,taa(Q,(.20].7 r.

"'}

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołachi placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt 4

ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 i 1579) oraz $ 6 ust. 3 ię 7 rozporządzeniaMinistra Edukacji
Narodową i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobupodziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauką'cien pomiędzy budżety poszczególnychwojewodów, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzącychszkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 oraz
z 2015 r. poz. 1973) uchwala się, co następne:

$ 1. Srodki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zaplanowane w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. w kwocie
134 450,00 zł, dzieli się w następujący sposób:
1) 30 % środków przeznacza się na dofinansowanie:
a) opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoli' wyższe i zakłady

kształcenianauczycieli;

b) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,seminariaoraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
2) 70 % środków na organizację i prowadzenie:
a) kompleksowego wspomagania szkół i placówek;
b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze;
c) szkoleń warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów,
konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
d) przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacgnych.

$ 2. Ustala się na 2017 r. następującespecjalności i formy kształcenianauczycieli,
które mogą być objęte dofinansowaniem, o którym mowa w $ 2 pkt l:

1) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego
przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami
szkoły/placówki;
2) studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne prowadzoneprzez zakłady
kształcenia
nauczycieli,
nadające kwaliHlkacje
z
przygotowania
pedagogicznego - dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;
3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
nauczycieli skierowanych przez dyrektora; zgodnie z potrzebami
szkoły/placówki.

$ 3. Ustala się na 2017 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa
w $ 2 pkt l w wysokości do 100% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej
jednak niż 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w roku.
$ 4. 1. Wnioski o doHlnansowanie opłat, o których mowa w $ 2 pkt 1, nauczyciele,

w tym nauczyciele na stanowiskachkierowniczych, składają do Wydziału Edukac:ji
i Sportu, w terminie do dnia 15 paździemika 2017 r.
2. Wzory wniosków stanowią załączniki nr l i nr 2 do uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć:

a) oryginałlub poświadczone
za zgodnośćz oryginałemkopię dokumentu,na
podstawie kt(5rego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu
kształcenia w roku akademickim 20 16/2017, ukończenie kursu kwalifikacgnego lub
inną formy doskonalenia objętej dofinansowaniem, lub jej etapu;
b) oryginalny dowód wniesienia opłaty za formę kształcenia lub doskonalenia, kt(5rej
wniosek dotyczy.
g 5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu, po przeprowadzeniu analizy formalną wniosków.

$ 6. Ustala się termin zakończenia procedury przyznawania dofinansowania, o
którym mowa w $ 2 pkt l do dnia 30 listopada 2017 r.
$ 7. Ustala się na 2017 r. następującespecjalności i formy kształcenianauczycieli,
które mogą być objęte dofinansowaniem, o którym mowa w $ 2 pkt l:

1) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego
przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami
szkoły/placówki;
2) studiajęzykowe -- nadające kwalifikacje do nauczaniajęzyka obcego;
3) studia uzupełniające i podyplomowe podnoszące poziom wykształcenia
nauczycieli wychowania fizycznego, zgodnie z potrzebami szkoły /placówki;
4) kursy kwalifikacyjne prowadzone przez zakłady kształcenia nauczycieli,
nadające kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli
przedmiotów zawodowych;

5) kursy kwalifikacgne prowadzone przez zakłady kształcenia nauczycieli
nadające dodatkowe kwalifikacje dla nauczycieli zgodnie z potrzebami
szkoły/placówki;
6) kursy kwalifikacgne i doskonalące,seminariaoraz inne formy doskonalenia,
zgodne z potrzebami szkoły/placówki, w których nauczyciele uczestniczą na
podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora.
$ 8. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek do złożenia sprawozdań
z wykorzystania w 2017 r. środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie do
dnia 30 marca 2018 r.

$ 9. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu
oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

$ ]0. Nadzór nad wykonaniemuchwały powi(

się

Wicestaroście

Pruszkowskiemu.

g 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymu za

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław

Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie

do uchwały nr Zęg/4$1i8'2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowegonauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowychprowadzonych przez Powiat Pruszkowski

Zgodnie z art. 70a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

w budżeciePowiatu Pruszkowskiegona 2017 rok wyodrębniono środki na dofinansowanie

doskonaleniazawodowegonauczycieli w kwocie 134 450,00: Dział 801 -- Oświata
i wychowanie, Rozdział 80146 -- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
117 450,00 oraz Dział 854 -- Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85446

Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli-- 17000,00.
Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez

szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia
nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem, ustalono w porozumieniu z dyrektorami
szkół i placówek.

Podziału środków finansowych dokonano po zasięgnięciuopinii

związków

zawodowych zrzeszającychnauczycieli - Związku Nauczycielstwa Polskiego -- Oddział
w Pmszkowie.
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Uchwałaniv'Zęlg./4373/2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ęB:..UśicięWGę.l.
2017 r.
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i
oświatowych na okres ll kwartału 2017 roku
Na podstawie art. 30 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1379, z późn. zm.) oraz $ 7 ust. 2 regulaminu dotyczącegoniektórych zasad wynagradzania

nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowychprowadzonychprzez Powiat
Pruszkowski, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/295/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącegoniektórych zasadwynagradzania
nauką'cien zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski(Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 9448), uchwala się, co następuje:

$ 1. Przyznaje się dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres ll kwartału 2017 r., wg załącznika
do niniejszej uchwały
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu

$ 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

uchwali'

nr //7Ć>i81. //'7$1Zg

/17

Zarządu

Powiatu

Pruszkowskiego

z

dnia

C;?g.tQ,QTGQK'''''..... 2017 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych
dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres ll kwartału 2017 roku

Zarząd Powiatu przyznaje dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Pruszkowski w okresach od 3 miesięcy do 12 -- na rok
szkolny.

Powyższe wynika z regulaminu

dotyczącego niektórych zasad wynagradzania

nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Pruszkowski, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/295/2013

r. Rady

Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Maksymalna

wysokość dodatku -- 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

dyplomowanego - oraz kryteria przyznawania określone są w ww. regulaminie.

W przypadku dyrektorów: Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie i Poradni
Psychologiczno

Pedagogiczną w Pruszkowie, dodatki zostały przyznane na ojues

5 miesięcy, q. od ] ]cwietnia do 31 sierpnia, z uwagi na zakończenie kadencji
powierzenia stanowisk.
Srodki finansowe na dodatki motywacyjny na ll kwartał zostały zaplanowane

w projekcie planu finansowego na rok 2017 w Dziale 801 -- Oświata i wychowanie w
kwocie 27 981,00 zł i w Dziale 854 -- Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie
13 990,50 zł.
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Uchwała no4Ś.81/Z\l:$Śl?/2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia Q3..f#ś&ręląr...
2017r.

o6.oo 'h

w sprawie zaopiniowania umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącej przekazania dotacji

celowej na zadanie pn.:,,Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego
w Pruszkowie

"

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 ) oraz art. 114 ust. l pkt 7 oraz art. 115 ust. l pkt l ustawy z dnia

15kwietnia 2011 roku o działalności lecznicza (Dz. U z 2016 r., poz. 1638), uchwala się
co następuje:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się umowę z SamodzielnymPublicznym Zespołem
Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie,dotyczącąprzekazaniadotacji celowej
na zadanie pn. ,,Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie'',
w brzmieniu stanowiącym załącznik do ninidszą uchwały.

$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi ZarząduPowiatu
Pruszkowskiego -- Pani Ewie Borodzicz.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. K.rzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński

L'chwałanic iw-Jicg:!publikacji
\Ę 13iult :)ric

l

Jifomacli I'ut)licmcj

KIKnOWNiK

"Ó"IELE««"SiA
/
mgrMclgdatena
Knudcf;icz

1{A DCA PR AWN Y
l (/d.ilp':l$-t,7fĘTJ

}l-.vł

Zespołu Ochron y Zdrowia
jr. . .
. .
i Pomocy
żegorz Kozłowski

UZASADNIENIE
Umowa pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a SPZ ZOZ w Pruszkowie
dotycząca przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: ,,Szkolenia pracowników
Szpitala Powiatowego 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 ogólne, $ 2800
Dotacja celowa z budżetu dla SPZ ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, zabezpieczone są środki finansowe w kwocie 20. 000,00 zł na zadanie
pn.: ,,Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie".

Zgodnie z art. 114 ust. ] pkt 7 oraz art. 115 ust. ] pkt ]- ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalnościlecznicza (Dz. U z 2016 r., poz 1638), organ
założycielski może przekazaćdotację,na pokrycie kosztów kształceniai podnoszenia
kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, co ujęto w treści umowy.
Termin realizacji zadania do 10 grudnia 2017 roku.
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Uchwała nizĆIŚlg.J4:1$t$g/2017
Zarządu l:!!y'iatu Pruszkowskiego

z dnia$1;ę'.
.\hOdCIOś'
201'ir.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznegoz wykonania planu finansowego
za 2016 rok Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury

Na podstawieart. 267 ust. l pkt 2 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

g 1. Przymuje

się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej
. '' .
:

Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2016 rok, stanowiącezałącznik do mmejszel
uchwały.

g 2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2016 rok Radzie Powiatu Pruszkowskiego

i RegionalnejIzbie Obrachunkowejw Warszawie.
$ 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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Uzasadnienie
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

za 2016roku SamorządowąInstytucji Kultury MuzeumDulag121

Zgodnie z art. 267 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za 2016 rok SamorządowejInstytucji Kultury Muzeum Dulag 121 Zarząd
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi
terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

stanowiącemu jednostki

samorządu

W 2016 roku, w związku z realizacjądziałalnościmerytorycznejoraz utrzymaniemobiektu
muzeum, instytucja poniosła koszty w łącznej wysokości 540 758,47 zł, tl. niższej od poziomu
planowanego o 3991,20 zł, co stanowi 0,48%.
Działalność Muzeum finansowana była z dotacji organizatora przyznaną w łączną wysokości
514.114?00zł i wykorzystanej w wysokości 511 649,95 zł, tl. w 99,52% oraz przychodów
własnych osiągniętych w 2016 roku w wysokości 27 901,51 zł i wykorzystanych w kwocie
27 364,53 zł, d. w 98,08%.
'
W związku z bieżącymi rozliczeniami na dzień 3 1.12.2016 r. wystąpiły należności w wysokości
219,48 zł i zobowiązania w wys. 2300,00 zł. W instytucji nie występują należności i zobowiązania
wymagalne.

