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Uchwała Nr
/
/2017
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia

g.:w.*'

marca2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Pruszkowskiego
Na podstawieart. 226,art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawyz dnia 27 sierpnia2009r.
o finansachpublicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. osamorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), Rada Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

$ 1. W uchwale Nr XXVl11/221/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego,
wprowadza się następującezmiany:

1) wieloletnia prognozafinansowa Powiatu Pruszkowskiego,otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały;

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 2 do niniąszą uchwały.
g 2. Wykonanie uchwali' powierza się Zarządowi Powiatu Pmszkowskiego.
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego "

'

''

Zgodnie z art. 230 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

wieloletniej prognozy Hlnansowąi jej zmiany należy wyłącznie do zarządujednostki
samorządu terytorialnego.

fmansowej i budżecie jednostki

'

' '

samorządu terytorialnego powinny

'

'

być zgodne,

co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długujednostki samorządu terytorialnego.

'

W związku z potrzebą dokonaniazmian w wykazie przedsięwzięćwieloletnich

wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą

budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

' -''

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Pruszkowskiego
Pmponl;ye się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Pmszkowskiegow związku ze zmianami w planie'dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Pmszkowskiegow 2017 r. wynikającymi ze zwiększenia kwot dotacji
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych
powiatu o kwotę 202751,00 zł, dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego nr 166/1362/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz nr 168/1376/2017
z dnia 9 marca 2017 r.
'
'' '' -'

dokonać zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 200 000.00 zł.
Szczegółowy opis zmian znajduje się w uzasadnieniudo uchwały budżetowej.
Ponadto w związku z niezaciągnięciemprzez Powiat Pruszkowski w 2016 roku
kredytu w pełnej .wysokości proponuje się dokonać aktualizacji kwoty długu oraz
planowanych rozchod(5ww latach 2017-2021. Z zaplanowaną do zaciągnięcia kwoty
13 730 553,00 zł., zaciągnięte zostało 7 000 000,00 zł. W związku z powyższym,
należy dokonać aktualizacji kwoty długu w roku 2017 i latach następnychpoprzez
zmniejszenie planowaną kwoty długu oraz rozchodów o kwotę 6 730 553,00 zł.
Dokonuje się zmniejszenia rozchodów w latach 2017 -- 202 1 o następującekwoty

e Rok 2017- Okwotę 1 682638,20do kwoty 3 225 000,00Zł,
e Rok 2018 - Okwotę 2 158 680,90 do kwoty 5 941 307,10 Zł
e Rok 2019 - Okwotę 2 158 680,90 do kwoty 7 877 363,10 Zł,
e Rok 2020 -- nie dokonano zmian.
e Rok 2021 - Okwotę 730 553,00 Zł do kwoty ll 294 662,25.

Kwota długu po zmianach kształtuje się następująco
8 Rok 2017 -- 20 458 315,45 zł.
e Rok 2018 -- 24 331 150,35 Zł,
e Rok 2019 -- 21 330 706,25 Zł,
8 Rok 2020 -- ll 294 662,25 zł,

e Rok 2021-- 0,00Zł.

W związku z

zamiarem poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny
Publiczny Zespół Zakład(5wOpieki Zdrowotnej w Pruszkowie na sfinansowanie spłaty
zobowiązań, proponuje się zwiększenie w latach 2017 -- 20 19 wydatków bieżących, tl.
o kwotę:
1. 1 682 638,20 zł w roku 2017,

2. 2 158 680,90 zł w roku 2018,

3. 2 158680,90zł w roku 2019.
W wyniku dokonanych zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących
w latach 2017-201 8 zwiększeniu ulega deficyt budżetu, który po zmianach kształtuje
się następująco:
e W roku 2017 -- ll 651 466,19 zł.

8 W roku 2018-- 3 872 834,90zł.
W roku 2019 oraz 2020 zmniąszeniu ulega prognozowana nadwyżka budżetowa,
która po zmianach kształtuje się następująco:
e W roku 2019 -- 3 000 444, 10 zł.
e

W roku 2020 wynik budżetu pozostaje bez zmian,

e W roku 2021-- ll 294 662,25zł.
Ponadto w związku z mnidszymi rozchodami z tytułu spłat kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich, proponuje się dokonać zwiększenia o ](wotę
730 553,00zł wydatków majątkowych w roku 2021 do kwoty 19 076 384,75 zł.

Proponuje się dokonać aktualizacji prognozy w pozycji 14.1 - spłaty rat
kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,
dostosomjąc ich wysokość do obowiązujących umów kredytów i pożyczki.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać wykreślenia
przedsięwzięcia pn.: ,,Powiat Pruszkowski
Akademią Rozwoju - Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem" z realizacji którego zrezygnowano we
wcześniqszel uchwale dokonując wyzerowania limitów wydatków i zobowiązań.
Ponadto proponuje się dokonać zmniejszenia w roku 2017 limitu wydatków
?tzeds\ęmzięcia pn.: ,,Budowa internatu przy Zespole Szkół OgóŁnokształcących
. Sportowych przy ul. GomuŁińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolnowyc#owawczl;c&" o kwotę 220 000,00 zł, do kwoty 2 780 000,00 zł, jednocześnie
o ww. kwotę proponuje się dokonać zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia
w roku 2018, do kwoty 5 220 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia pozostaje
bez zmian.
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UCHWAŁA

NR / /2017

RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
z dnia

2017 r.

M+R#m Gołaś

w sprawie zmian do uchwał' w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017
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$ 1. W uchwale Nr XXVl11/222/2016Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 22 grudnia 2016r.
w sprawie .uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, zmienionej
Nr x.xix/225/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., wprowadza się następującezmiany:
'

uchwdą

'

1) w $ 1:
a) ust. l otrzymuje brzmienie:

'141 994 766,20 zł z tego:

owanych dochodów budżetu Powiatu Pmszkowskiego w wysokości

a) dochody bieżącew kwocie 137 135 915,25 zł,

dochody majątkowe wlcwocie 4 858 850,95 zł zgodnie z załączonedo niniąszd uchwały
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pmszkowskiego w wysokości 153 646 232,39 zł,
z tego:

a) wydatki bieżącew kwocie 124 889 281,70 zł,

wydatki ma ą kawe w kwocie 28 756 950,69zł zgodnie z załączonedo niniejszej uchwały
2) $ 2 otrzymuje brzmienie:
"$ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości ll 651 466,19 zł. Zródłem
pokrycia deficytu jest pożyczka i kredyt bankowy. ";
3) w $ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w ](wode
3 225 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelę nr 3 ";
4) w $ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

a) kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) potyczki i kredytu w kwocie ll 651 466,19 zł, na sfinansowanieplanowanegodeficytu
budżetu,

c) kredytu w kwocie 531 849,26 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.";

Id: 8D65A71E-9896-4877-B496-A8F6D7E62119.Projekt

Strona l

5) dodaje się $ 3a w brzmieniu
C
w roku budżetowym
e
"$ 3a. Określa się kwotę udzialanych
S
2017 poręczeń w łączną wysokości
1 682 638,20zł";

6) $ 6 otrzymuje brzmienie:
"$ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do:
1).zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu;
2) zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie ll 651 466,19 zł, na sfinansowanie planowanego
denlcytu budżetu;
3).zaciągnięcia kredytu w kwocie 531 849,26 zł, na sfinansowanie spłaty wcześnie zaciągniętych
kredytów;

4) lokowania wolnych środkówbudżetowychna rachunkachbankowychw innych bankachniż
bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5) udzielenia poręczenia kredytu do kwoty 1 682 638,20 zł w okresie do końca roku budżetowego
7) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone
w załączniku nr l do niniejsza uchwały;

w załącznikunr 2 do niniejszejuchwały;owiatu Pmszkowskiego,wprowadza się zmiany określone
9) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
'
'
'
'

10) w tabeli nr 3 - Przychodyi rozchody budżetu w 2017 roku, wprowadzasię zmiany określone
w załączniku nr 4 do ninidszd uchwały;

'

'

11) w tabeli nr 5 - Planowane wydatki związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone w załączniku
nr 5 do ninidszd

uchwały;

12) w załączniku nr 2 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące

do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone wzałączniku nr 6
do ninidszd uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
$ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(yęcia
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwali'
w sprawie

uchwalenia

budżetu

Powiatu

Pruszkowskiego

na rok 20117

Zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2017 r. dokonuje się w związku z:

zwiększeniemdochodówi wydatków o kwotę 200 000,00 zł w dziale 600, rozdz.
60014 -- Drogi publiczne powiatowe zgodnie z deklaracją udzielenia pomocy nlnansowd
w fomiie dotacji celowej przez Gminę Raszyn na dofinansowanie zadania
pn.: ,,Przebudowadrogi nr 3118W -- ul. Źlródlana w FalentachDużych wraz z przebudową
przepustów'',

przeniesieniami po stronie wydatków w ramach zadańzleconych między paragralbmi
w dziale 710 -- Działalność usługowa, rozdz. 71012 -- Zadania z zakresu geodezji
i kartogranii w kwocie 31 917,00 zł w ramach planu Starostwaz przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne w celu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii,

przeniesieniami po .stronie dochodów między paragrafami w dziale 750 -- Administracja

publiczna, rozdziale 75020 -- Starostwa powiatowe w kwocie 360 100,00 zł.
Zmiana spowodowana jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do obowiązujących
przepisów prawa,

przeniesieniami po stronie wydatków w ramach zadańzleconych między paragrafami
w kwocie 5 385,00 zł w ramach planu Starostwa z przeznaczeniemna 'wynagrodzenia
i pochodne w celu realizaclji zadań z zakresu nieodpłatną pomocy prawnej,
przeniesieniami po stronie dochodów między paragrafamiw dziale 756 - Dochody od osób
prawnych, od osóbfizycznych i od innychjednostek nieposiadalącychosobowości prawną

oraz wydatki związanez ich poborem, rozdziału 75618-- Wpływy z innych opłat
stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie
100,00 zł. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem klasyńlkacji budżetowej
do obowiWyących przepisów prawa,
zwiększeniem wydatków w dziale 757 -- Obsługa długu publicznego, rozdz.
75704 -- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorząduterytorialnego, w kwocie 1 682 638,20 zł w ramach planu Starostwa

z przeznaczeniemna udzielenie przez Zarząd Powiatu poręczenia długotemiinowego
kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie,

przeniesieniami po stronie wydatków między rozdziałami kwoty 80 000,00 zł dotyczącej
zadania inwestycynego
pn.: ,,Przebudowa
ogrodzenia przy Zespole ' Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w 'Pruszkowie" w dziale

801 -- Oświata i wychowanie z rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcącedo rozdz.
80195 -- Pozostała działalność w celu zmiany dysponenta realizacji
inwestycyjnego,

w/w zadania

przeniesieniamikwoty 270,00 zł między rozdziałami w dziale 801 -- Oświata
i wychowanie, z rozdziału 80120
Licea ogólnokształcące do rozdziału
80150 -- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalną organizactji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących,liceach pro6ilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych w ramach planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie z przeznaczeniemna dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13",

jednoczesnymi zwiększeniamii zmmejszeniamipo stronie wydatków łącznej kwoty
88 755,00 zł w ramachplanu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
z czego

o kwotę 21 476,00 zł zmniąsza się w dziale 852 -- Pomoc społeczna,rozdziale
85218 -- Powiatowe centra pomocy rodzinie,
o kwotę 33 279,00 zł zmniejsza się w dziale 855 -- Rodzina, rozdziale 85508 -- Rodziny
zastępcze,
o kwotę 34000,00 zł zmniejsza się w dziale 855 - Rodzina, rozdziale
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się w dziale 852 -- Pomoc społeczna,rozdziale
85218 -- Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na podróże służbowe
związane z Wlazdami na wywiady środowiskowe na terenie powiatu,

o łączną kwotę 84 755,00 zł zwiększa się w dziale 855 -- Rodzina, rozdziale
85508 -- Rodziny zastępczez przeznaczeniem na zawarcie umów-zleceń z zawodowymi
rodzinami zastępczymi, osobami pomagdącymi
rodzinom zastępczym oraz
na szkolenia tych rodzin,

przeniesieniami po stronie wydatków między paragrafami w dziale 853 Pozostałe
zadania w zakresiepolityki społecznej,rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
w kwocie 6 557,00 zł w ramach planu Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie
z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych,

przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 2 032,00 zł między rozdziałami w dziale 854

- Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85407 -- Placówki wychowania
pozaszkolnego do rozdziału 85404 -- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z przeznaczeniemdla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pmszkowie
nadodatkowewynagrodzenierocznetzw. ,,13",
przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 220 000,00 zł z działu 854 -- Edukacyjna
opieka wychowawcza, rozdziału 85410 -- Internaty i bursy szkolne z zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa intematu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pmszkowie" do działu 600 -- Transport i łączność,
rozdziału
60014 - Drogi
publiczne
powiatowe do zadania inwestycyjnego
pn. : ,,Przebudowa drogi nr 3 118W -- ul. Zródlana w FalentachDużych wraz z przebudową
przepustów,
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2017 - Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez
podmioty należące do sektorafinansów publicznych w brzmieniu określonym w załączniku
nr 6 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu w 2017 roku o
1 682 638,20 zł, jednocześnieo ww. kwotę dokonuje się zmnidszenia rozchodów z
spłaty kredytów.
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Uchwała Nr ......./......./2017

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia
marca 2017 r.

Ki er uj ę
na
'ząd

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredy u banko
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrow
w Pruszkowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d oraz art. 12 pkt llustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz w związku z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansachpublicznych(Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

Wyraża się zgodę na poręczenie przez Zarząd Powiatu Pmszkowskiego spłaty
kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, na sfinansowanie spłaty
zobowiązań.
$

2.1. Wysokość poręczenia, o którym mowa w $ 1 określa się do kwoty
6 000 000,00 zł (słownie sześć milionów złotych), stanowiącą raty kapitału
wraz z odsetkami.
2

Okres na który udzielanejest poręcznie o którym mowa w $ 1, ustala się od
dnia podjęcia uchwały do dnia 3 1 grudnia 2019 r.

3.

Określa się maksymalną wysokość zobowiązań wynikających z udzielonego
poręczenia w kolejnych latach objętych poręczeniem do kwoty:

1) 1 682 638,20 w roku 2017;
2) 2 158 680,90 w roku 2018;
3) 2 158 680,90 w roku 2019

$ 3.

Roszczeniawynikające z poręczenia pokryte zostanąz dochodów własnych
powiatu.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego

$ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Gołe

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia

marca 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowegokredytu bankowego
SamodzielnemuPublicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

W związku z wnioskiem SamodzielnegoPublicznegoZespołuZakładów Opieki
Zdrowotnej w Pmszkowie dotyczącymporęczenia kredytu zaciąganegona spłatę

zobowiązań
orazw związkuz art. 12 pkt 8 lit. d ustawyz dnia5 czerwca1998r.

o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i ]579), do wyłącznej
' ' J 'Y""'J
właściwości rady powiatu należ) ustalanie maksymalnej wysokości poręczeń
udzielanychprzez zarządw roku budżetowym i latach następnych.
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Uchwala Nr .........../.........../2017

na Zarząd .

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .......'''-'''..'''..... 2017 r.
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w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
przez Powiat Pruszkowski

/

prawa własności nieruchomo&ojOpsz/Q RNm"'a

Na podstawie $ 31 zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiegow najem
i dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
i lokali oraz oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, stanowiących załącznik

do uchwały nr XXXl1/303/10 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie określenia zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiego w najem i dzierżawę
na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i lokali oraz
oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 1763),
uchwala się, co następuje:
$ 11.Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego
niemchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 1/5

o pow 0,0373 ha oraz nr ew. 2/2 o pow. 0,0053 ha z obrębu Koszajecgm.Brwinów,
uregulowanych w księdze wieczystej WAI P/00114974/7.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Nieruchomościoznaczonew ewidendi gruntów i budynkówjako działki nr ew. 1/5

opow. 0,0373ha oraz nr ew. 2/2 o pow. 0,0053ha z obrębu Koszajecgm.Brwinów,
uregulowane w księdze wieczystą WIAIP/001 14974/7, stanowią własność Gminy Brwinów.

Gmina Brwinów zgodnie z zapisami porozumieniazawartego w dniu 29.08.2016 r.
zobowiązała się nieodpłatnie przekazać na rzecz Powiatu Pruszkowskiego niemchomości
oznaczonew ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 1/5 o pow. 0,0373 ha oraz
nr ew. 2/2 o pow. 0,0053 ha z obrębu Koszajec gm. Brwinów, uregulowane w księdze
wieczystej WSIP/00114974/7.
Nabycie nieruchomości związane jest z koniecznością doprowadzenia do zgodności
własności nieruchomości ze stanem władania. Ww. nieruchomości znajdują się pod urządzona
drogą powiatową nr 3 111W Brwinów
Domaniew.

Zgodnie z $ 31 zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiego w najem, dzierżawę
na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

i lokali oraz oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przgętych uchwałą
NrXXXl1/303/10
Rady Powiatu Pruszkowskiego
nieruchomości odbywa się za zgodą Rady Powiatu.

z

dnia

23.02.2010 r.,
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nabycie

Uchwała nr ......../......../2017
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......''''''''''...'.....
2017 r

projekt

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalny
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
na okres od dnia l września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawieart. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisywprowadzająceustawę
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwala się co następuje:

g 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,
prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pruszkowskiego prowadzonych przez
inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującymna obszarzepowiatu
pruszkowskiego,przebywającym w podmiotach i jednostkach leczniczych lub jednostkach
pomocy społeczną, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
na okres od dnia l września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas
dotychczasowych gimnazjów specljalnychprowadzonych w szkołach innego typu, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr l do uchwały.

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych,
prowadzonych przez Powiat Pmszkowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
$ 2. Ustala się plan

i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pruszkowskiego prowadzonych przez
inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującymna obszarzepowiatu
pruszkowskiego,przebywającym w podmiotach i jednostkach leczniczych ]ub jednostkach
pomocy społeczną, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na

okresod dnia l września2017 r. do dnia 31 sierpnia2019 r., z uwzględnieniem
klas
dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2
do uchwały.

$ 3. Ustala się warunki włączenia publicznych gimnazjów do publicznych liceów
ogólnokształcących, a w przypadku gimnazjów specjalnych -- także do publicznych szkół
podstawowych specjalnych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski w sposób następujący:
1) z dniem l września 2017 r. włącza się Gimnazjum Sportowe z siedzibą w Pruszkowie,
ul. Gomulińskiego 2, do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego z siedzibą w Pruszkowie,
ul. Gomulińskiego 2, przy czym:
a) Liceum Ogólnokształcące Sportowe rozpoczyna działalność w dniu l września 2017 r.,
b) z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum Sportowe kończy działalność;
2) z dniem l września 2017 r. włącza się Powiatowe Gimnazjum SpecjalneNr l z siedzibą
w Pruszkowie, ul. Wapienna 2, do Szkoły Podstawową Specjalnej z siedzibą w Pruszkowie,
ul. Wapienna 2, przy czym:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna rozpoczyna działalność w dniu l września 2017 r.,
b) kształceniew klasie l Szkoły Podstawowej Specjalną rozpocznie się w roku szkolnym
2017/2018,

c) z dniem 31 sierpnia 2017 r. Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr l kończy działalność.

g4.Gimna;szum Nr 2 w Zespole Szkół Nr l im. Stanisława Staszica z siedzibą
w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26 pozostawiono do wygaszenia. Gimnajzum kończy swą
działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

g 5. Ustala się pr(sekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół
specjalnych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pruszkowskiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży
zamieszkującym na obszarze powiatu pruszkowskiego, przebywającym w podmiotach
i jednostkach leczniczych lub jednostkach pomocy społeczną, realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, od dnia l września 2019 r., z uwzględnieniem klas
dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich
liceów ogólnokształcących, oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników,
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
g 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego

g 7. Traci moc uchwała nr XXI/151/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pmszkowskiego (Dz. Urz. Wol. Maz. poz 4719).
$ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie dostosowaniasieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i'specjalnych, na okres
od dnia l września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzająceustawę
Prawo oświatowe, radapowiatu w temlinie do 3 1 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie
dostosowaniasieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego wyżu wymienioną uchwałą.

Podjęta przez Radę Powiatu Pmszkowskiego w dniu 7 lutego 2017 r. uchwała
nr XXIX/229/2017 sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, miała charakter intencŃny i stanowiła
podstawę do zasięgnięciaobligatoryjney opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także
zgodnie z zapisem art. 2 16 przywołanej ustawy -- opinii związku zawodowego.
Mazowiecki
Kurator Oświaty
pismem z dnia 3 marca 2017 r. znak:
KPU.542.9.2017.HCh. wydał opinię pozytywną z koniecznością wprowadzenia zmian
w uchwale nr XXIX/229/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
Po uwzględnieniu przez Radę Powiatu Pruszkowskiego w uchwale zmian, o których
mowa w ww. piśmie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przyjmuje się, że uchwała uzyskała
pozytywna opinię kuratora oświaty (art. 21 7 ust. 2 ww. ustawy).
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w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnoFplpwnyęh
przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Prusżłł8Wsllliłg&'l't''a'Bard(ŻZ/
na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz..U. z 2016 r. poz: 814, 1579 i 1948).oraz art. 35a ust. 3 w związku z art. 48 ust. l pkt l ustawy

zdnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacŁjizawodową i społeczną oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) uchwala się co następuje:

l
Dokonuje się podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 1 83 1 806 zł prą'padalących według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego

na realizację zadań określonychw ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

1) 1 039740 zł -- na dofinansowaniekosztów działania warsztatówterapii ząjęciową, zgodnie
z zawartymi umowami;

2) 663
840 zł -- na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitaqi społeczną osób niepełnosprawnych,
W

ym

a) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

b) dofinansowaniezaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacgny,przedmiotyortopedycznei środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
c) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na
wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie usług tłumaczajęWka migowego lub tłumacza-przewodnika;
3) 128 226 zł -- na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodową osób niepełnosprawnych,
a) finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy,

b) jednorazowe dofinansowanierozpoczęcia działalności gospodarczej,rolniczej lub wniesienia
wkładu do spółdzielni socjalnej,

c) zwrot. wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
poszukujących pracy i nie pozost4ących w zatrudnieniu.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat Pruszkowskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją Prezesa Zarządu PaństwowegoFunduszuRehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z dnia 7 lutego 2017 r. o wysokości środków Funduszu, na zadania określone

ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitaqi zawodową i społecznejoraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz 2046), wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wdewódzkim i powiatowym
(Dz. U. nr 88, poz. 808 ze zm.), w 201 7 r. Powiat Pmszkowski otrzymał kwotę 1 83 1 806 zł.
Kwota

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

przypaddąca w 20] 7 r. dla Powiatu Pruszkowskiego jest wyższa od kwoty z 2016 r. o 42 000 zł.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jak rówmeż ustawa z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczną oraz zatmdnianiu osób
niepełnosprawnych

nakładają obowiązek

określenia

przez Radę Powiatu

rodzajów

zadań

oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

przypadających według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodową
i społecznej osób niepełnosprawnych w danym roku.
M4ąc na uwadzepowyższe, zasadnejest podjęcie przedmiotowe uchwały.
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