Uchwała Nr,,Z5"7/,/2717/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia /7 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansachpublicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 iz 2018 r. poz. 62) oraz $ 7 uchwały
Nr XLI/334/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawieuchwalenia
budżetu Powiatu Pruszkowskiegona rok 2018, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego
Nr XLl1/340/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego
Nr XLl11/355/2018 z dnia 27 marca 2018 r oraz uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego
Nr XLIV/374/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r - uchwala się, co następuje:

g 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 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 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza
się zmiany określone w załączniku ru 3 do niniąszd uchwały;
4) w tabeli nr 4 - Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza
się zmiany określone w załączniku nr 4 do ninidszd uchwały;
5) w tabeli nr 5 - Planowanewydatki związanez realizacją zadańz zakresuadministracji

rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr 5 do niniejsza uchwały;
6) w załączniku nr l
Dotacje podmiotowi z budżetu powiatu, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
g 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia ''/9 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r
Zmian w planie dochodówi wydatków budżetuPowiatu Pruszkowskiegona 2018 r.
dokonuje się w związku z:

zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę 64 973,00 zł w dziale 752, rozdziale
75295 -- Pozostała działalność, $ 2110 (49 500,00 zł) i$

6410 (15 473,00 zł) zgodnie

z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44 z dnia 19 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie na wyposażenie
osobiste i ochronne fimkcjonariuszy oraz na budowę i modemizację infrastruktury
teleinformatycznej,

systemów IT

w ramach ,,Programu modemizac:ji Policji,

Straży

Granicznej, Państwową Straży Pożamej i Służby Ochrony Państwaw latach 2017-2020"
pn.: ,,Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP w Pruszkowie" -- zakup serwera
archiwizaclji korespondenclji radiowej i telefonicznej (tzw. rejestratora korespondenclji),

przeniesieniami po stronie wydatków kwoty ogółem 100 000,00 zł w dziale 801, między
rozdziałami
80116 -- Szkoły policealne i 80120
Licea ogólnokształcące,
w ramach planu niepublicznych jednostek oświaty w związku ze zmianą liczby uczniów
i słuchaczy dla dorosłych oraz dzieci korzystających z wczesnegowspomaganiarozwoju
zgodnie z załącznikiem ru 6,

przeniesieniamipo stronie wydatków między paragrafamiw dziale 801, rozdziale
80152 -- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizac:ji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowegogimnazjum
prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,
branżowych szkołach l stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkołach l stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty
10 000,00 zł w ramach planu niepublicznych jednostek oświaty w związku
ze zmianą liczby uczniów i słuchaczy dla dorosłych oraz dzieci korzystających
z wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 6,

przeniesieniamipo stronie wydatków między paragrafamiw dziale 801, rozdziale
80134 -- Szkoły zawodowe specjalne kwoty 806,00 zł w ramach planu Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie z przeznaczeniem na szkolenie
pracowników w zakresiekadr oraz żywienia dzieci i młodzieży,

przeniesieniamipo stronie wydatków między paragrafamiw dziale 852, rozdziale
85202 -- Domy pomocy społeczną kwoty 6 058,00 zł w ramachplanu Domu Pomocy
Społecznej w Czubinie z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz zakup
rękawiczekjednorazowych i okularów korygujących wzrok,

zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 220 003,36 zł w dziale 852, rozdziale
85295 -- Pozostała działalność, $ 6430 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
nr 78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

pn. ,,Utworzenie i wyposażenieDziennego Domu Seniora w Pruszkowie" wynikającego
z programu wieloletniego ,,Seniora" na lata 20 15-2020,

przeniesieniamipo stronie wydatków kwoty 100 000,00 zł w dziale 854, między
rozdziałami 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczei 85404 -- Wczesne
wspomaganierozwoju dziecka w ramach planu niepublicznychjednostek oświaty

w związku ze zmianą liczby uczniów i słuchaczyszkół dla dorosłych oraz dzieci
korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 6
do ninidszą

uchwały,

W/w zmiany nie są bezpośredniozwiązaneze StrategiąRozwoju Powiatu, obąmują swym
zakresem bieżącą działalność, którą celem jest realizacja podstawowych zadań zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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Zarządu ]:owiatu Pruszkowskiego
z dnia .iZŻ.ć2aŚ;ęćZŁ,...........2018
r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 35 ust. l i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarcenieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
uchwala, co następuje:

g 1.1. Podaje się do publiczną wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do użyczenia.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. l stanowi załącznik do niniąszd uchwali'.

$ 2.1. Wykaz podlega podaniu do publiczną wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz na stronie
internetowej Powiatu Pruszkowskiego.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega publikaclji w prasie lokalnej.
g 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Wobec obowiązku wynikającego z art. 35 ust. l u.g.n., zgodnie z którym ,,właściwy organ
sporządzai podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomościprzeznaczonychdo
zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie" niniejsza uchwała jest
konieczna i uzasadniona.

Do użyczenia na rzecz Krajowego Stowarzyszenia,,Przyłącz się do nas" z siedzibą w
Bramkach przeznaczono pomieszczenia w budynku posadowionym na nieruchomości
położonej w Czubinie, gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr ew. 59 o pow. 1,1 ha, dla której Sąd Rąonowy w Pruszkowie prowadzi księgę
wieczystą WAIP/00049915/9
oraz teren przyległy o pow. ok. 300 m2. NiemchomośĆ
użyczana jest w celu prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Podjęcie niniejszej uchwały
wpisuje się w ,,Strategięrozwoju powiatu pruszkowskiegona lata 2015 2025. Aktualizaclja
2017", realizując cel wskazany w punkcie J, w obszarze:,,bezpieczeństwoi równość szans",
tl. poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznej, zapewniające realne i
adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym .

Monika Olczyk-TwardoNska
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iRhwała Nr].]i;.2.:7f:./..Z.Ł:Z:Z./2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ./:ZŻ.{ŻąZ.';#.a.........2018 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowegoplanu za!ospod
przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 6, sl

-wiący

fragment jednostki administracyjnej Brwinów
Na podstawie art. 32 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130), art. 106 ustawy $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. -- Kodeks postępowaniaadnlinistracyjllego(Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1257 iz

2018 r.

poz. 149 i poz. 650) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) uchwala się, co następuje:

g l. Odmawia się uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennegoczęści miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar ru 6, stanowiący
fragment jednostki administracyjnej Brwinów, określonego we wniosku Burmistrza

Gminy Brwinów z dnia 30.04.2018r. (data wpływu do tutdszegourzędu)w sprawie
znak: WA.0722.10.2018.

g 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Zdzisław Brzeziński

4. Mirosław Chmielewski
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UZASADNIENIE
Pismem

z

dnia

30.04.2018

r.

(data

wpływu

do

tut.

urzędu)

znak

PP-7323/Gm.Brwinów/Brwinów/201
1 Burmistrz Gminy Brwinów zwrócił się do Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego

o uzgodnienie projektu

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennegoczęści miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar ru 6, stanowiący
fragmentjednostki administracyjnej Brwinów.
Wydział Architektury, po zapoznaniu się z opiniami Wydziału Inwestycji
i Ochrony Srodowiska oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
przedkłada Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego następujące uwagi do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego :
1. Należy doprowadzić ustalenia projektu planu do zgodności z $ 7 ust. l rozporządzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,jakim
powiruly odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowaniew zakresieszerokościpasów
drogowych dróg publicznych: szerokość drogi zbiorczej 6.02.01.KDZ ul. Biskupickiej
powinna wynosić 20 m, natomiastna pewnym odcinku wynosi 19 m; szerokośćdróg
dojazdowych19KDD, 21KDD, 30KDD i 31KDD powiela wynosić co najmniej 10 m.
W przedłożonym materiale do uzgodnienia projektu planu nie przekazanoanalizy,
o której mowa w $ 7 ust. 2 ww. rozporządzeniaani odstępstwaod ww. przepisówdla dróg
publicznych.

2. Należy skorygować ustalenie dot. przebiegu linii rozgraniczającelmiędzy terenami
dróg publicznych
narożne ścięcia widokowe na skrzyżowaniach dróg gminnych
z
drogą
powiatową
(ul.
Powstańców
Warszawy)
powinny
pozostać
w liniach rozgraniczających dróg gminnych (trqkąty
widoczności powiemy być
przyłączone do drogi podrzędnel -- drogi niższą klasy);

3. Proponujesię skorygowaćustaleniaprojektu planu w zakresiezapisów $ 6 ust. 2 tekstu
projektu planu w odniesieniu do rysunku projektu planu w tekście teren MNu określono
jako teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinne i nieuciążliwych usług, zaś na rysunku
planu teren MNu określono jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
(czyli uzupełnienie dla zabudowy mieszkalnej);

4. Proponujesię skorygowaćustaleniaprojektu planu w zakresiezapisów $ 2 ust. l pkt 8

5

6

tekstu projektu planu sprzecznych z $ 7 ust. 12 pkt 3 --jeśli na terenie MNu funkcja usługi
jest funkcją dopuszczalnąto według słowniczka ta funkcja powinna towarzyszyć funkcji
podstawowej,czyli nie ma możliwości realizacji funkqi usługową na odrębnejdziałce
budowlanej;
Proponuje się doprecyzować ustalenia projektu planu w zakresie zapisów $ 8 ust. l tekstu
projektu planu należy Wlaśnie czy do bilansu mięso postojowychmożna wliczać
miejsca postojowe zlokalizowane w pasie dróg publicznych L i D;
Proponuje się skorygować tekst projektu planu w zakresie zapisów $ 10 ust. ll pkt 2
zamiast ul. Powstańców Warszawy wskazano ul. Warszawską;

7

Proponuje się skorygować ustalenia projektu planu w zakresie zapisów $ 10 ust. 14 tekstu
projektu planu sprzecznych z ustaleniami rysunku planu w zakresie parametrów dla dróg
publicznych Z (ul. Biskupicka) i dojazdowych;

8

Proponujesię uzupełnić tekst projektu planu o informację, że w dniu wąścia w życie
uchwały dot. przedmiotowegoprojektu planu tracą moc ustalenia planu miąscowego

9

uchwała nr XLI/435/2005 w granicach obowiązywania nowego planu;
Proponuje się zweryfikować ustalenia projektu planu z ustaleniami obowiązującego planu

uchwała ni XLI/435/2005 w zakresie projektowanej drogi 6.15.19 KDD, która
na północnym odcinku powiima być drogą lokalną takjak w obowiązującym planie.
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Wbił.sMu..,
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JednocześnieWydział Architektury informuje, iż przedłożony projekt uchwały odnosi się
do dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.
Aktualizacja 2017" w zakresie (określonego w ww. strategii) obszaru ,,Sprawna i otwarta
na mieszkańców administracja" i wpływa na realizację celu strategicznego ,,S": ,,Osiągnięcie

wysokiego poziomu współpracy jednostek administracji, aby realizować wspólne cele
efektywniej i kompleksowo"
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nWki
w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację program
2
terenu
zdrowotnej pn. ,,Szczepieniaprzeciwko grypie dla osóbpo 65. roku Ą'cia
Powiatu Pruszkowskiego"

Na podstawieart. 4 ust. l pkt 2 ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) oraz art. 48b ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
$ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szczepienia
przeciwko grypie dla osóbpo 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego"
$ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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Otwarty konkurs ofert na realizację programupolityki zdrowotną pn. ,,Szczepieniaprzeciwko
grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego"
Według prognozy demograficznej ludności na lata 2014 -- 2050 opracowanej przez GUS udział
ludzi w podeszli'm wieku będziew przyszłości rósł. W związku z tym bardzo istotne staje się
wspieranie w ochronie zdrowia osób starszych, a także działanie na rzecz ich witalności poprzez
m.in. zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości opieki zdrowotną oraz rozwijanie
inicljatyw mających na celu wspieranie przeciwdziałania zagrożeniom ich zdrowia i życia.
Działania związane z poprawą jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi stały się w
obecnych
czasach
priorytetem
dla
wielu
samorządów.
Jednym
z większych zagrożeń zdrowia i życia osób starszychjest grypa. Najskuteczniejsze i najtańszą
metodą walki z tą chorobą jest proHtlaktykapoprzez szczepienie. Dlatego Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego zdecydował się na wdrażanie i prowadzenie programu szczepień przeciwko

grypie dla seniorów. Udział w programie ma być bezpłatny dla mieszkańcówpowiatu
i realizowanyw latach2018 2020.
Srodki finansowe na realizację tego zadania w wysokości 324 000 zł (trzysta dwadzieścia cztery
tysiące złotych) zaplanowane są w WPF Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018 -- 2020. W roku
20 18 na realizację zadania przeznaczonokwotę 108 000 zł (sto osiem tysięcy złotych) w Dziale
851, Rozdziale 85149 $ 2780.
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na
lata 2015-2025. Aktualizacja 2017." (uchwała nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.) pn. Bezpieczeństwo i równość szans. Poprzez
realizację zapisów uchwały zrealizowany zostanie cel strategiczny pn. Poprawa jakości
i dostępności usług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcom wysoki standard
opieki w pobliżu miąsca zamieszkania.
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Uchwała nr:g'Z./{fl?1?%../20ls
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

TA

z dniaZŹ..1%Ć€ł'e,.2018
r.
w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otw
konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Szczepienia pite#liwko
=0

grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego"
Na podstawieart. 32 ust. 1, w związku z art. 4 ust. l pkt 2, ustawy z dnia 5 czerwca1998 r.
samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) uchwala się,
co następuje:

g 1. 1. Powołuje się komigę konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego
konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Szczepienia przeciwko grypie dla
osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego" , w składzie:
1) ]Gzysztof Rymuza - Wicestarosta Pruszkowski;
2) Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie;
3) JoannaHajdukiewicz -- Kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia;
4) Agata Wolska -- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie.
2. Komika konkursowa zaopiniuje w formie protokołu spełnianie przez oferentów oraz
złożone przez nich oferty wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu na realizatora
programu, o którym mowa w ust. l.
g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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U ZASAD NIENI
Po otrzymaniu informacji

E

o programie od Agencji Oceny Technologii Medycznych

i Taryfikacji Zarząd Powiatu Pruszkowskiegoogłosił otwarty konkurs ofert na realizatora
programu polityki zdrowotnej pn. ,,Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia
z terenu Powiatu Pruszkowskiego" i niezbędne staje się powołanie komigi konkursowa w celu
wyłonienia realizatora programu.
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona
lata 2015-2025. Aktualizacja 2017." (uchwała nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.) pn. Bezpieczeństwo i równość szans. Poprzez
realizację zapisów uchwały zrealizowany zostanie cel strategiczny pn. Poprawa jakości
i dostępności usług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcom wysoki standard
opieki w pobliżu miejsca zamieszkania.
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Uchwała nr/3'7/.ZgjlŹ../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .22..&ć€#a.......2018 r.

w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego
udostępnienia przez Zarząd części drogi powiatowej nr 3113W (ul. Pruszkowskiej
w Raszynie)w celu realizacji przez Gminę inwestycji pn. ,,Zaprojektowanie i budowa
zintegrowanych sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn"
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz.130) uchwala się, co następuje:

g 1. Pozytywnie opiniuje się projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący
udostępnienia przez Zarząd części drogi powiatowej nr 3113W (ul. Pruszkowskim

w Raszynie)w celu realizacji przez Gminę inwestycji pn. ,,Zaprojektowaniei budowa
zintegrowanych sieci tras rowerowych
do niniąszej uchwały.

w

Gminie

Raszyn",

stanowiący

załącznik

$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu
Mirosławowi Chmielewskiemu.

g 3. Uchwaławchodziw życie z dniempodjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmiele

Zdzisław Brzezińs
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr3'? /,/Ź2 Z / 2018
Zarządu Powiatu Pruszkgwsl$iego
z dnia /ż'g..Ć(,ćę$b /O/g',

W związku z planowaną przez Gminę Raszyn realizacją inwestycji

pn. Zaprojektowanie i budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych

w Gminie Raszyn'' koniecznejest wyrażeniezgody ZarząduPowiatu
na podpisanie porozumienia dotyczącego udostępnienia przez Powiat
Pruszkowski części drogi powiatowej

nr 3113W

(ul. Pruszkowskiej

w Raszynie) w celu wykonania przedmiotowych prac.
Porozumienie
Pruszkowskiego

nie
oraz

powoduje
nie odnosi

skutków

finansowych

się do ,,Strategii

dla

Rozwoju

Pruszkowskiego na lata 2015-2025". Aktualizacja 2017.

Powiatu
Powiatu

P€ucrl"' .,
Uchwała nrfŹ3.Ż./zZl2'.23../2018
Zarządu .j:owiatu Pruszkowskiego

z dnia.Zń../2ćż4ś;2............
2018r.

''''~'fa'*".

w sprawie projektu zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu
Powiatu Pruszkowskiego,trybu postępowaniaw sprawie udzielania tych dotacji
i sposobu ich rozliczania
Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) oraz
art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniuw sprawachpomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) uchwala się, co następuje:

g 1. Przyjmuje się projekt zasadudzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu
Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tych dotacji, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

g 2. Projekt, o którym mowa w $ 1, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurenclji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
g 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi
Pruszkowskiego Mirosławowi Chmielewskiemu.

Zarządu Powiatu

g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
Konieczność określenia zasadudzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu
Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tych dotacji wynika
z prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180

orazz 2018r. poz. 650i 710).
Aby umożliwić przekazywanie środków finansowych spółkom wodnym, niezbędnejest
podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Pruszkowskiego. Jednakżezgodnie z art. 443 ust. 6
ustawy - Prawo wodne, w przypadku gdy dodac:jastanowi pomoc publiczną lub pomoc de
minimis, jel udzielenie następujez uwzględnieniem warunków dopuszczalnościtd pomocy
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniuw sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt

programu pomocowegoprzewidującego udzielenie pomocy de minimis został zgłoszony
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.W związku z tym, iż uchwała
przewiduje udzielenia pomocy w rolnictwie pr(sekt uchwały podlega rówmeż zgłoszeniu

ministrowi właściwemudo spraw rolnictwa w oparciuo art. 7 ust. 3a powołaną powyżej
ustawy.

Niniejsza działania nie wpisują się w obszar Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017.
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Uchwała nr .e/.źż./. .<'::ZZŹ'.../20ts
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
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ST A

z dnia .{ZŹ...IĆ@śąZg......
2018r.
Gołaś
w sprawie zwolnienia dyrektora ZespołuSzkół im. Fridtjofa Nano na
w Piastowiez realizacji tygodnimvegoobowiązkowegowymiaru go =lzin
w roku szkolnym 2018/2019

l

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2017r. poz.1189,60 i 2203) oraz $ 1 załącznikanr 2 do uchwały Nr XXIII/228/2009
Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w spra14,/eokres/ania zasad o bóryc/z

mowa w art. 42 tłsł. 7 tłstawy z dnia 26 stycznia1982 r. Kat'ta Nauczyciela(tekstjednotiD:
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dta nauczycieli zah'udnionychw szkołach
iplacówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat PruszkoM'skiQDz.Ulz. IWo\. Maz.
Nr 119 poz. 3455), uchwala się co następuje:

g 1. W roku szkolnym 2018/2019zwalnia się Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa
Nansena w Piastowie, ul. Namysłowskiego ll
Panią Regina Radziszewska
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w wysokości 6 godzin.
g 2. Nadzór nad uchwałą powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Uchu-ała nic podlega Publikacji

Zdzisław Brzeziński
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z realizacji

Uzasadnienie
do uchwali' nrgęl?./##B?/2018
Zarządu Powiatu Pruszkmvskiegoz dnia4.{4t(:l7Ł.2018

r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin )v roku szkolnym 2018/2019

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć realizowanychprzez dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Pruszkowski jest określony w załączniku nr 2
do uchwały Nr XXIII/228/2009 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w spt'dwie określenia zasad, o których mowa w art. 42 test.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela(tekstjednołity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zln.) dla ncttŁczycieli

zatrudYtionychw szkołach iptacówkach oś\Ą,iatowychprowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
W przypadku Dyrektora Zespołu im. Fridtjofa Nansenaw Piastowie przy liczbie 6 oddziałów

w szkole, powinno być realizowane 10 godzin tygodniowo. Na podstawie przydziału godzin
w projekcie arkuszaorganizacyjnegona rok szkolny 2018/2019,pod warunkiem dokonania
naboru do czterech klas l-ych, możliwa jest realizacŁja
4 godzin. W związku z powyższym
istnieje konieczność zwolnienia Pani Dyrektor z 6 godzin.
Dyrektor Szkoły
Pani Regina Radziszewska
wystąpiła o zwolnienie z realizacji
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2018/2019.

Roczny koszt zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena z obowiązkowego
wymiaru godzin wynosi 13.247,77 zł (od l września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -- 4.415,92 zł;
od l stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 8.831,85 zł) i nie generuje skutków finansowych.
W odniesieniu do uchwały nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia
2018 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju

Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017, niniąsza uchwała nie ma
powiązana.
p.o. NACZELNIKA
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Uchwała nr"Ś?ę.7./.cręflglęy20]
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Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ./Ź?Ź.-4a€erę..2018r.
w sprawie projektu porozumienia dotyczącego przekazania
do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży

Komendy Powiatowej PańshvowejStraży Pożarnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z2017 r. poz. 1868, iz2018 r. poz. 130) oraz art. ]9b pkt l ustawy zdnia24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.), Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

g 1. Pozytywnie

opiniuje

się treść porozumienia

pomiędzy

Powiatem

Pruszkowskim

a Państwową Strażą Pożarną -- Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie, w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących
dochody własne Powiatu Pruszkowskiego do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia
Państwową Straży Pożarną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(będa

Maksym Gołoś

Krzysztof Rym uza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE

KomendantPowiatowej Państwową Straży Pożarną w Pruszkowiezwrócił się
do Starosty Pruszkowskiego z prośbą, o sfinansowanie zakupu paliwa (oleju napędowego)
dla Komendy Powiatowej Państwową Straży Pożarną w Pruszkowie.

Działając na podstawie art. 19b pkt l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwową
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.), w celu finansowego wsparcia

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwową Straży Pożarną, Powiat w roku
budżetowym2018 przeznaczył na ten cel kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąttysięcy

złotych). Srodki finansowe na ten cel zostały zabezpieczonew budżecie Powiatu
Pruszkowskiego na 2018 rok w dziale 754 rozdziale 75410 $ 2300.
Uchwała

wpisuje

się w obszar strategiczny

,,Bezpieczeństwo i równość szans"

,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015-2025. Aktualizacja 2017."
(uchwała nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 201 5-2025. Aktualizacja 2017). Realizacja uchwały przyczyni się do

osiągnięciacelu pn. ,,Podniesienieskutecznościsłużb ratunkowych, aby szybko i skutecznie
nieść mieszkańcom pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia''
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z dnia .{ZZ...,e7..ćl#a.........
20] 8 r.
Małgorzata ,K@®z.W@.
l?
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Borowcowi - naczelnikowi

Biura Zarządu
Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

$ 1. 1. Upoważnia się PanaPiotra Borowca - naczelnikaBiura Zarządu do składania
oświadczeńwoli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych
o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
łącznie z członkiem zarządu powiatu.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjnej,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie
do uchwały nr Źł ?i...../...:(g/ą..../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .{fl11...qcliiiŹ/.k........
2018r.

Podstawę do realizaqi niniejszej uchwały stanowi zarządzenie Starosty
Pruszkowskiego nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekraczawyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnej lub osobę na samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępująceje podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego upoważnienia dla naczelnika Biura Zarządu Pana Piotra Borowca
do podpisywania wniosków o zamówienia publiczne do wartości 8 000 złotych
brutto związanych z prowadzeniem bieżącejdziałalności powiatu.
Uchwała

nie wpisuje

się w program

rozwoju

Powiatu

Pruszkowskiego:

,,Strategia

Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015-2025".Aktualizaqa 2017(uchwała
Rady Powiatu Nr XLIV/ 376/ 2018 z dnia 24 kwietnia

2018 r.).

NACZE UNIK

Uchwała nr fg)...Z../,idZI?/./2018

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .{/7....4Z.ś#.Ł..
2018 r
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zygmuntowi Laskowskiemu
naczelnikowi Biura Rady
Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868iz 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Upoważnia się Pana Zygmunta Laskowskiego - naczelnika Biura Rady do
składania oświadczeil woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień
publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniembieżącej
działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjnej,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
g 2. Wykonanie uchwali' powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

l;chwałanie podlegapublikadl
R 13iulctynic iiiinmacJi Publiczncl

NA CZELN IK

H'a 3046

Uzasadnienie
do uchwały nr'?12ii112...../...{1111%g{../20t8
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia g 1...4:(!i7.P....2018r.

Podstawę do realizaqi niniejszej uchwały stanowi zarządzenie Starosty
Pruszkowskiego nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnej lub osobę na samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielania przez Zarząd Powiatu

Pruszkowskiego upoważnienia dla naczelnika Biura Rady Pana Zygmunta
Lasowskiego do podpisywania wniosków o zamówienia publiczne do wartości
8 000złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącejdziałalności powiatu.
Uchwała nie wpisuje się w program rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: ,,Strategia
Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025".Aktualizaqa 2017 (uchwała
Rady Powiatu Nr XLIV/ 376/2018z dnia 24 kwietnia 2018r.).

NACZE LN IK

'Uchwała nrl?g2.Z!./ś?l
gZą/201X
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 4 ...aZ.śy.(i....
2018 r.

Mała.':atq®fł9ł$@

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Bukowskiemu - zastępcy
naczelnika Biura Zarządu
Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Upoważnia się Pana Krzysztofa Bukowskiego - zastępcęnaczelnika Biura Zarządu
do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień

publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniembieżącej
działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu.

2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacgną,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(gęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

NACZELNIK
Uchwała nic podlcg! Publikacji

w'Biulaynle
InfbmKjlPubl:cmcj

Uzasadnienie
do uchwały nr :Śl€11.?..../..ifęll?łl..../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia :iZZ...q/9c.k.......2018r.

Podstawę

do

realizaqi

niniejszej

uchwały

stanowi

zarządzenie

Starosty

Pruszkowskiego nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartościkwoty 30000 euro, gdzie zgodnie z regulaminemdo
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnejlub osobęna samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi koniecznośćudzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego upoważnienia dla zastępcy naczelnika Biura Zarządu Pana
Krzysztofa Bukowskiego do podpisywania wniosków o zamówieniapubliczne do
wartości 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu.
Uchwała nie wpisuje się w program rozwoju Powiatu Pruszkowskiego:,,Strategia
Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025".Aktualizaqa 2017 (uchwała
Rady Powiatu Nr XLIV/ 376/ 2018z dnia 24 kwietnia 2018r.).

NACZELNIK

Uchwała

nr fglSi..Z.../..lig;gZI/20i8

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..cZ2..,@.ślizg...
2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Zespołu Informatyki Panu
Przemysławowi Wasiakowi
Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Upoważnia się kierownika Zespołu Informatyki PanaPrzemysławaWasiaka do
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień
publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu.

2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjną,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

nawy

NACZELNIK

Uchwała
nic pMlcgaFilblihqi
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'Kicz

Uzasadnienie
do uchwały nr :gli «Z..../...Zggll../201
8
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .{ę-..Ź<!9/i:Q.......
2018r.

Podstawę do realizaqi niniejszej uchwały stanowi zarządzenie Starosty
Pruszkowskiego nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnej lub osobę na samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi koniecznośćudzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego

upoważnienia

dla

kierownika

Zespołu

Informatyki

Pana

Przemysława Wasiaka do podpisywania wniosków o zamówienia publiczne do
wartości 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącejdziałalności
powiatu.
Uchwała nie wpisuje się w program rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: ,,Strategia

Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015-2025".Aktualizaqa 2017 (uchwała
Rady Powiatu Nr XLIV/ 376/ 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

NACZE LN IK
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