Uchwała

nr .J2.Gg./.Zg.ZZ./2018

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .ig;Q...ęż.ći(Jó=C--''''.....2018 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy najmu
z dnia 28 maja 2018r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U
z 2018 r. poz. 995 i 1000) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

$ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy najmu garażu z dnia 28 maja
2018 r., zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Pruszkowskim
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich

,,Socjus'', stanowiącego załącznik do

niniąszd uchwały.
$ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
W

dniu

28 maja

2018 r.

pomiędzy

Powiatem Pruszkowskim

a Pruszkowskim

StowarzyszeniemRodzin Abstynenckich ,,Socjus", została zawarta umowa najmu garażu
znajdującego się na terenie nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Umowa
została zawarta na okres trzech miesięcy. Z uwagi na omyłkę w treści umowy, konieczne jest
zawarcie aneksu, prostującego tą omyłkę. Uchwała nie ma wpływu na ,,Strategię Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025.Aktualizacja 2017."
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w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetekza czerwiec
od kredytu zaciągniętegoprzez SamodzielnyPubliczny Zespół
Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku PolskaKasa Opieki SA

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie poh'iatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz.1000) uchwala się, co następuje:

g 1. W związku z wnioskiem

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki

Zdrowotnej w Pruszkowie z czerwca 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego
z 27 czerwca 2017 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiego postanawia dokonać 29 czerwca 2018

r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętegoprzez SPZZOZ w Pruszkowieza miesiąc
czerwiec 2018 r. w wysokości określoną w $ 8 umowy nr 20 17/52 kredytu długoterminowego

wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksunr l z 27 czerwca2017 r. do umowy
w kwocie 177420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 7 314,52 zł określonej przez Bank
Polska Kasa Opieki SA.

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

W związkuz wnioskiemSPZZOZw Pruszkowie
z czerwca2018 r.
i poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. oraz na podstawie umowy
nr 2017/52 z 13 czerwca 2017 r. zmienioną aneksemnr l z 27 czerwca2017 r. uchwala się
spłatę raty kredytu w kwocie 177420,00 zł, o którym mowa w $ 1 uchwały i odsetek
w kwocie 7 314,52 zł.
SPZ ZOZ w Pruszkowie w swoim wniosku wskazał na brak możliwości spłaty raty
kredytu. Termin spłaty raty kredytu przypada na 29 czerwca 201 8 r. Celem uniknięcia odsetek
za nieterminowe spłatę postanawia się dokonać spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami
29 czerwca 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 ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017." (uchwała nr XLIV/376/2018
Rady Powiatu

Pmszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.) pn. Bezpieczeństwo i równość szans. Poprzez
realizację zapisów uchwały zrealizowany zostanie cel strategiczny pn. Poprawajakości
i dostępnościusług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcomwysoki standard
opieki w pobliżu midsca zamieszkania.
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Uchwała nr .2G'i. ././gZk../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
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w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 02 do umowy pozyczki
na dofinansowanierealizacji zadania pn. ,,Budowa i przebudowakanalizacji
deszczowejw drodze nr 3135W-- ul. Warsztatowawraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek
AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem
do rz. Utraty"
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) uchwala się, co następne:

$ 1. 1. Pozytywnie opiniuje się projekt aneksu nr 02 do umowy pożyczki
Nr 0177/16/0W/P z dnia 22.12.2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W -- ul. Warsztatowa wraz

z ul. 3 Maja, ul. ŁączniczekAK, rondo Solidarności,ul. Poznańską
oraz ul. Batalionów
Chłopskich z wylotem do rz. l.Jtraty'' ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Aneks, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
$

2.

Nadzór

nad

realizacją

uchwały

powierza się Panu Mirosławowi

Chmielewskiemu -- Członkowi Zarządu.

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do uchwały nr 2G'Ć(/.''{32-Lt/ 2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia:4P.({;eln:cn....2018
r.

W związku z zawarciem przez Powiat Pruszkowski umowy z Gminą Miasto Pruszków

w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej
w wysokości 400 000,00 zł na realizację zadania pn. ,,Budowa i przebudowa kanalizacji

deszczowej
w drodzeNr 3135W ul. Warsztatowa
wraz z ul. 3 Maja, ul. ŁączniczekAK,
rondo Solidamości, ul. Poznańskąoraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty",

koniecznejest zmnidszeniekwoty pożyczki udzieloną przez Wojewódzki FunduszOchrony
Srodowiska i Gospodarki Wodną w Warszawie o 282 422,14 zł, tl. z kwoty 1 842 422,14 zł
na kwotę

1 560 000,00 zł. Kwota to stanowi ostatnią, V transzę pożyczki

zaplanowaną

na 2018 r.
W

związku

z

powyższym

Wydział

Funduszy

Zewnętrznych

przekazuje

do zaopiniowaniaprojekt aneksudo umowy pożyczki Nr 0177/16/0W/P z dnia 22.12.2016r.
zawartej z Wojewódzkim FunduszemOchrony środowiska i GospodarkiWodnej w Warszawie
na dofinansowanie ww. zadania, zmieniający kwotę udzielonej pożyczki, harmonogram

rozliczenia poszczególnych transz pożyczki oraz harmonogram spłaty pożyczki w zakresie
zmienionych kwestii finansowych.
Przedmiotowa uchwała wpisuje się w obszary strategiczne programu rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja
2017 (Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr XLIV/376/201 8 z dnia 24.04.2018 r.):

Wysoki standard zamieszkania i wypoczynku -- cel N: Poprawa s/anz/ / dbała.ść

o środowiskonaturalne,pozwalayqcedzisiejszymi przyszWmmieszkańcompowiatu na
życie w zdrowym otoczeniu\
Sprawna i otwarta

na mieszkańców

administraclja

-- cel P: Osiągnięć/e

wyso#/e?

efektywności pozyskiwania .Rnansowania zewnętrznego, pozwalające na realizację

aspiracji rozwojowychwspółnotypowiatowq.

NACZEIINIK
--v3'

GŁÓW
Magdal(

USTA
rawsi;a

Uchwała nr ..2.alla./. .zZ.S.2.Ś' .../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..2Ki}.g?g?Jltęe=?s.....
2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowych
opiniujących oferty na realizację zadańpublicznych w 2018r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) uchwala się, co następuje:

$ 1. Powołuje

się trzy

komige konkursowe opiniuóące oferty na realizację zadań

publicznychw 2018r.
g 2. 1. Komisja konkursowa nr l opiniuje oferty na realizację zadańpublicznych z zakresu
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowo, pielęgnowania
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej .

polskości

oraz

2. W składkomigi konkursowa nr l wchodzą:
1) Małgorzata Kucharska -- Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego;
2) Dariusz Jańczy -- Pełnomocnik Starosty Pruszkowskiego ds. relacji z organizacjami
pozarządowymi;
3) Ilona Massalska -- przedstawicielka
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób
z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy";
4) Katarzyna Malinowska -- przedstawicielka StowarzyszeniaAfrykańskim Dzieciom.
g 3. 1. Komika konkursowa nr 2 opiniuje oder'tyna realizację zadań publicznych z zakresu:
1) pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej or8z

wyrównywania szans tych rodzin i osób; oraz z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
2) działalności wspomagalącel rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. W skład komigi konkursowej ru 2 wchodzą:
1) Radosław Kowalczyk -- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

2) Dariusz Jańczy -- Pełnomocnik Starosty Pruszkowskiegods. relacji z organizacjami
pozarządowymi;

3) Lidia Kulczyńska-Pilich
przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Komorów ,,Komorowianie";
4) Tomasz Drygas
przedstawiciel Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym
Umysłowo ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

$ 4. 1. Komisja konkursowa nr 3 opiniuje oferty na realizację zadańpublicznych z zakresu
oświaty i wychowania.
2. W skład komiqi konkursowej nr 3 wchodzą:
1) Małgorzata Kucharska Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego;
2) Dariusz Jańczy -- Pełnomocnik Starosty Pmszkowskiego ds. relacji z organizacjami
pozarządowymi;
3) Elżbieta Alexandrowicz -- przedstawicielka Stowarzyszenia Społecznego ,,Arche";
4) Agnieszka Sitek -- przedstawicielka Stowarzyszenia ,,Teatr Tm"

g 5. Każda z komigi konkursowych sporządzaprotokół, dotyczący spełniania przez
oferentów

wymogów

określonych

w ustawie

o działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu w sprawie konkursu ofert na zrealizowanie zadań
publicznych.
g 6. Nadzór nad uchwałą powierza się StarościePruszkowskiemu
g 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiegow sprawie powołania komiqi konkursowych
oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) podtrzymywania i upowszechnienia tradyc:ji narodową, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodową, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresukultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) działalności wspomagaJącejrozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz z zakresu
działalności na rzecz organizacji pozarządowych,

3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywaniaszans tych rodzin i osób oraz z zakresudziałalnościna rzecz osób
niepełnosprawnych,
4) oświaty i wychowania.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiegow dniu 30 maja 2018 r. podjął uchwałę nr 261/1897/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Niniejsza uchwała nie jest bezpośrednio związana z dokumentem: ,,Strategia Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017"
W celu usprawnienia pracy powołane zostaną trzy komige konkursowe.
Każda z trzech komigi zaopiniuje oferty złożone przez organizacjepozarządoweoraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Każda z trzech komigi przedłoży Zarządowi Powiatu protokół z posiedzenia.
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