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w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za kwieci
od kredytu zaciągniętegoprzez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) uchwalasię, co następuje:

g 1. W związku z wnioskiem SamodzielnegoPublicznegoZespołu Zakładów Opieki
Zdrowotną w Pruszkowie z 16 marca 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego
z 27 czerwca 20 17 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiego postanawia dokonać 30 kwietnia 20 18 r.

spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętegoprzez SPZ ZOZ w Pruszkowie za miesiąc
kwiecień 2018 r. w wysokości określoną w $ 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego

wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksunr l z 27 czerwca 2017 r. do umowy
w kwocie 177420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 8356,00 zł określoną przez Bank
Polska Kasa Opieki SA.

$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Uchwała nic podlega publikacji

w Biulalnie InformKJiPubliczną
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UZASADNIENIE

W związkuz wnioskiem
SPZZOZ w Pruszkowie
z 13 kwietnia2018r.
i poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. oraz na podstawie umowy
nr 2017/52 z 13 czerwca 2017 r. zmienioną aneksem nr l z 27 czerwca 2017 r. uchwala się
spłatę raty kredytu w kwocie 177 420,00 zł, októrym mowa w $ 1 uchwały i odsetek
w kwocie 8 356.00 zł.
SPZZOZ w Pruszkowie w swoim wniosku wskazał na brak możliwości spłaty raty kredytu.

Termin spłaty raty kredytu przypada na 30 kwietnia 2018 r. Celem uniknięcia odsetekza
nieterminowe spłatępostanawia się dokonać spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami
30 kwietnia 2018 r. nie czekając na zawiadomienie z Banku o opóźnieniu
w spłacie raty określone w punkcie 3 oświadczenia poręczyciela z 27 czerwca 2017 r.
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,S/ra/eg// .Rozlt,oyz/
Pow/a/u /'rirsz#owsk/ego na /a/a
20/5-2025" (Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/1 87/201 6 z 30.08.20 16 r.) pn. Beze/eczeńsm'o
i rótt,mośćsza/vs.Poprzez realizację zapisów uchwały zrealizowany zostanie cel strategiczny
pn. Poprawa jakości i dostępjlości usług zdrowotnych pozwatajclca zaoferować n'Łieszkaflcom

wysoki staYtdard opieki w pobliżu łniejsca zatnieszkania.
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w sprawie zatwierdzenia planów pracy na rok 2018
środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie

««H;łxp««;"

Na podstawie art. 32. ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiało
(Dz. U. z 201 7 poz. 1868 iz 201 8 r. poz. 130) oraz $ 4 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Pracy i PĘĘity

Społeczną z dnia 9 grudnia 20 10 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. NN238,
poz. 1586 iz 2014 r. poz. 1752), uchwala się, co następuje:

g 1. Zatwierdza się plan pracy na rok 2018 dla Srodowiskowego Domu Samopomocy

typu B w Pruszkowie prowadzonego na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przez

Polskie Stowarzyszeniena Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
IntelektualnąKoło
w Pruszkowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do mniejszą uchwały.
g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Pruszkowskiego

$3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pruszkowie.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś
Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Pmszkowie prowadzi środowiskowy Dom Samopomocyw Pruszkowie na podstawie
umowy z Powiatem Pruszkowskim ru 9/B/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
W dniu 5.04.2018 r., Stowarzyszenie przekazało pismo Dyrektora Wydziału Polityki
Społeczną Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak WPS-1.9421.3.68.20
18.MS z dnia
21.03.2018 r., zawierające akceptację planu pracy na rok 2018 Srodowiskowego Domu
Samopomocy ,,Na Górce" w Pruszkowie.

Zgodnie z $ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,plan pracy domu na każdy rok,
przygotowany w uzgodnieniu z wojewodą, zatwierdzajednostka zlecająca.
W związku z powyższym zasadnejest podjęcie niniejszej uchwały.
Ninidsza
uchwała stanowi realizację zapisów ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 201 5-2025" w obszarze ,,Bezpieczeństwo i równość szans", cel J:

Poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społeczną zapewniającerealne
i adekwatne do potrzeb wsparcie

osobom potrzebującym

(uchwała Rady

Powiatu

Pruszkowskiego nr XXIV/1 87/201 6 z dnia 30.08.201 6 r.).
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w sprawie akceptacji aneksudo umowy użyczenia
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U
z 20] 7 r. poz. 1868 oraz z 201 8 r. poz. 130) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

g 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksudo umowy użyczeniaz dnia 29 grudnia
2017 r., zawartą pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Krajowym
Stowarzyszeniem ,,Przyłącz się do nas", stanowiącego załącznik do niniąszej
uchwały.

g 2. Nadzór nad wykonaniem uchwali' powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

\=::1:.H;$=:

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziń$1€i

ściami
Monika Olczyk-Twardows
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UZASADNIENIE
W dniu 2 grudnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Krajowym Stowarzyszeniem
,,Przyłącz się do nas", została zawarta umowa użyczenia pomieszczeńw Domu Pomocy
Społeczną w Czubinie, w celu prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Umowa została
zawarta na czas oznaczony do 30 czerwca 2018 r.

Obecnie Biorący do używania zwrócił się z prośbą o zmianę zapisów par. 4, poprzez
wskazanie, że dostęp do mediów zostanie zapewniony przez Dom Pomocy Społecznej w
Czubinie, który zawarł umowy we własnym imieniu. Z tego też względu, Stowarzyszenie
za dostawę mediów będzie się rozliczało bezpośrednio z Domem Pomocy Społeczną .

Uchwała nie ma wpływu na Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025.
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w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej, ś(lbi1l:Łżwj%uczenie
z użytkowania jako drogi publicznej, drogi nr 311606W, stanowiącej dz. nr ew. 142
obręb 13 Strzeniówka

Na podstawie art. 32 ust. l

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U.z 2017r., poz. 1868iz 2018r. poz. 130),art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia21 marca1985r.
o drogachpublicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 iz 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317) uchwala się, co
następuje:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się pozbawienie kategorii drogi gminną, poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, drogi nr 3 11606W, stanowiącą dz. nr ew.
142 obręb 13 Strzeniówka.
$ 2. Nadzór nad realizacŁją uchwały
Mirosławowi Chmielewskiemu.

powierza się Członkowi

Zarządu

Panu

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziń
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Do uchwały nro;:2##(gĘ}Z'/20 18
Zarządu Po'yąątu Prthszkowskiego
z dnia/ZgŚ!vIŁ;ęlt;#20 18 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 iz 2018 r. poz. 12,
138, 159, 3 17) Gmina Nadarzyn zwraca się z prośbą o zaopiniowanie

pozbawienia kategorii drogi gminną, poprzez wyłączenie z
użytkowania jako drogi publicznej, drogi nr 3 11606W (dz. nr ew. 142
obręb 13 Strzeniówka).
Art. 10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych mówi: ,,l. Organem właściwym do pozbawienia drogi

dotychczasową kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej
do odpowiednią kategorii.

2.Pozbawienia
drogi ją kategorii dokonujesię w trybie
właściwym do zaliczenia drogi do odpowiednią kategorii.

3. Pozbawienie drogi dotychczasową kategorii, z wyjątkiem

przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie
w sytuacŁji jednoczesnego zaliczenia td

drogi do nową

kategorii.

Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca

trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia l stycznia roku
następnego"

Proponowane''pozbawienie kategorii'drogi

gminną;" poprzez

wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczną spowodowanejest
koniecznością

uregulowania

stanu

prawnego

kilku

działek

Hinansovrych dla

Powiatu

sąsiadujących.

Uchwała

nie

powoduje

skutków

Pruszkowskiego oraz nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu

Pruszkowskiego
nalata2015-2025''
NACZELNIK
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w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia ze spółką CEMEX POLSKA
Sp. z o.o. dotyczącego użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3115W

(ul. Sokołowska)w Pucharachw celu wykonaniaprojektu budowlanegooraz
przebudowy ww. drogi.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następne:

g 1. Pozytywnie opiniuje się projekt porozumieniaze spółką CEMEX POLSKA
z o.o. dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3115W

Sp.
(ul. Sokołowska) w Pucharachw celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy
ww. drogi, stanowiący załącznik do mniejszą uchwały.

$ 2. Nadzór nad realizacjąuchwały powierza się Członkowi Zarządu
Mirosławowi Chmielewskiemu

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś
Ł

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzezj16ski
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr oZ52/$51.3/ 20 18

Powiajlliłj?iszkowskieao
zzarządu

8r

W związku z wystąpieniem spółki CEMEX POLSKA Sp. z o.o. odnośnie
zezwolenia

na udostępnienie

niezbędne jest

wyrażenie

działki

zgody

nr ew.:

Zarządu

215/2 obręb Puchały,

Powiatu

na podpisanie

porozumienia na użyczenie ww. działki w celu wykonania projektu
budowlanego oraz przebudowy odcinka drogi powiatową
(ul. Sokołowska)

Nr 3115W

w Pucharach.

Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla Powiatu
Pruszkowskiegooraz nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 2015-2025''
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w sprawie sprawozdaniaz realizacji Programu współpracy Powiatu Pru
z organizacjami

pozarządowymi

oraz innymi podmiotami

prowadzą :ymi działalność

pożytku publicznego za rok 2017

Na podstawieart. 32 ust. l ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządzie
powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) oraz art. 5a ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
uchwala się co następuje:
$ 1. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

przyjmuje

sprawozdanie z realizacji

Programu

współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
$ 2. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego postanawia skierować sprawozdanie, o którym mowa
w $ 1, do Rady Powiatu Pruszkowskiego.
$ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Mirosław Chmielewski

4. Zdzisław Brzeziński
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Zarządu

Powiatu

Pruszkowskiego

z

dnia

':3...IĆ;.{iZ:<;ł:!4.Dg::=.............ł..
2018 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Pruszkolvskiegoz organizacjami pozarządowymioraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za rok 2017

Przedkłada się sprawozdaniez realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizadami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2017.

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz imlymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty
uchwałą nr XXVl1/217/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego w dniu 29 listopada 2016 r.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ wykonawczy

jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemujednostki
samorządu terytorialnego sprawozdania z realizac:ji programu współpracy za rok poprzedni

w terminie do 3 1 maja oraz opublikowaćje w Biuletynie Informacji Publiczną.
Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami

prowadzącymi

działalność pożytku

publicznego na rok 2017 wpisuje

się

w dokument pn. ,,StrategiaRozwoju Powiatu Pmszkowskiego na lata 2015-2025", w obszar
,,Bezpieczeństwo

i

równość

szans",

umożliwiając

realizację

następujących

celów

strategicznych:
- rozwój

kapitału

społecznego pozwalający

na budowanie trwali'ch więzi społecznych

i włączenie jak największej liczby mieszkańców w działania na rzecz dobra wspólnego
- podniesienie skuteczności działań profilaktycznych
cywilizacyjnym

celem zapobiegania zagrożeniom

i naturalnym

- poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewniające realne
i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym,

- poprawajakości oraz dostępnościoferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, pozwalająca
na atrakcyjne spędzanie czasuwolnego blisko miejsca zamieszkania powiatu,

poprawa stanu i dbałość o środowisko naturalne, pozwalające dzisiejszym i przyszłym

mieszkańcom powiatu na życie w zdrowym otoczeniu,
- poprawa ładu przestrzermego i zapewnienie odpowiednią

ilości

zieleni na terenach

urbanizowanych, aby powiat wyróżniał się wysoką estetyką i atrakcgnością,

- osiągnięcie wysokie efektywności pozyskiwania finansowania zewnętrznegopozwalające
na realizację aspiracji rozwojowych wspólnoty powiatową .
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w sprawie zatwierdzenia rocznegosprawozdania finan
SamorządowejInstytucji Kultury Muzeum Dulag 121za

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 paździemika 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniudziałalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 iz 2018 r. poz. 152),
w związku z art. 26 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868iz 2018 r. poz. 130) i art. 53 ust. l ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), uchwala się, co następuje:

$ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdaniefinansowe SamorządowejInstytucji Kultury
Muzeum Dulag 121 za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejsza uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzezińs

Uchwała p(acha publikadi
+ BiulctypicIMarmji Publicznej
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Uzasadnienie
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za rok 2017

Zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie Muzeum Dulag 121 samorządowej
instytucji kultury zatwierdza Zarządjednostki samorząduterytorialnego.

MuzeumDulag 121 SamorządowaInstytucja Kultury osiągnęław 2017 roku zysk z
podstawową działalności w wysokości 4 080,90 zł., uzyskując przychody netto w wysokości
564 979,38 zł oraz ponosząc koszty działalności operacyjnej w wysokości 560 898,48 zł. W
związku z uzyskaniem pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości 2.233,94 zł.
( równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w 2016 roku z dotacji
celowej organizatora) oraz przychodów Hmansowychz tytułu odsetek bankowych, wynik
Hmansowynetto Muzeum Dulag 121 w 2017 roku osiągnął poziom 7.437, 78 zł.
Wielkość aktywów i pasywów Muzeum w 2017 roku osiągnęła poziom 59.674,33 zł. Majątek
trwały netto wyniósł 23.761,74 zł. majątek obrotowy 35.912,59 zł. w tym środki pieniężne na
rachunkach bankowych iw kasie 35.566,44zł. Po stronie pasywów poza kapitałami własnymi
wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wys. 520,38 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe
w wys. 20,105,32 zł. , które stanowi niezamortyzowana wartość środków trwałych nabytych
w 2016 roku z dotacji.
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