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w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miasto Piastów
dotyczącegoudostępnienia przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 52/6 obręb 3,
stanowiącej częśćdrogi powiatowej nr 4118W (ul. Józefa Piłsudskiego w Piastowie)
w celu realizacji przez Gminę budowy odwodnienia i oświetlenia ulicznego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów
dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski działki nr cw. 52/6 obręb 3,

stanowiącą część drogi powiatowej nr 4118W (ul. Józefa Piłsudskiegow Piastowie)
w celu realizacji przez Gminę budowy odwodnienia i oświetlenia ulicznego, stanowiący
załącznik do mniejszą uchwały.

$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu -- Panu

Mirosławowi

Chmielewskiemu

'

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś
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Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
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W związku z planowanąprzez Gminę Miasto Piastów budową

odwodnienia
i oświetleniaulicznegona dz. nr ew. 52/6 obręb 3
(ul. Józefa Piłsudskiego w Piastowie), konieczne jest wyrażenie zgody
Zarządu Powiatu na podpisanie porozumienia dotyczącego udostępnienia

przez

Powiat

Pruszkowski

ww.

działki

w

celu

wykonania

przedmiotowych prac.

Porozumienie

nie

powoduje

skutków

finansowych

dla

Powiatu

Pruszkowskiego,oraz nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017"
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w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącego pozbawienia
kategorii drogi powiatowej nr 4117W -- ulic: Rajdowej w miejscowościKonotopa
oraz ul. Piwnej w miejscowościJawczyce.

Na podstawie art. 6a ust. 2, art 7a i 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, 317i 1356) oraz art. 32 ust l ustala,yz dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000,' 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

$ 1. Opiniuje się poza'tywnie wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o pozbawienie
kategorii drogi powiatowej, drogi nr 4117W -- ul. Rajdowel w miąscowości Konotopa oraz ul. Piwnej
w miejscowości Jawczyce.

g 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu

Panu Mirosławowi Chmielewskiemu

g 3. Uchwała wchodzi w acie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Mirosław Chmielewski
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Na podstawie art 10 ust 1, 2 i3

oraz 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 iz 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356)Zarząd Powiatu
Warszawskiego Zachodniego zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie pozbawienia kategorii drogi

powiatowej nr 4117W

ul. Rajdowel w miejscowościKonotopa oraz ul. Piwne w miejscowości

Jawczyce.
Ponieważ ww. droga powiatowa nie ma ciągłości w Powiecie Pruszkowskim nie zachodzą

podstawy do wydania negatywnej opinii.
Wyrażenie opiniijest zgodne z art. 6a. ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 iz 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356).
Opinia nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju

Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015--2025.

Aktualizacja 2017"
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w sprawie powierzenia realizacji projektu pn. ,,Otwórz oczy i powiedz STOP
- bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim" Młodzieżowemu Domowi Kultury
w Pruszkowie i Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Na podstawieart. 32 ust. l oraz art. 48 ust. 2 ustawyz dnia 5 czerwca1998 r.
o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się,
co następuje:
g 1. Realizację projektu pn. ,,Otwórz oczy i powiedz STOP
bezpieczni w Powiecie
Pruszkowskim" w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" powierza się:

1) Młodzieżowemu Domowi Kultury w Pruszkowie -- w zakresie zadań określonych
w załączniku nr l do niniejszej uchwały;
2) Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Piastowie w zakresiezadań określonych w załączniku
nr 2 do niniejsza uchwały.

$ 2. 1. Udziela się pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą

działalnością Powiatu Pruszkowskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu
pn. ,,Otwórz oczy i powiedz STOP bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim":
1) Pani Annie Łukawskiej-Adamczyk
-- Dyrektorowi
Młodzieżowego
Domu Kultury
w Pruszkowie w zakresie realizacji zadań określonych w $ 1 pkt l;
2) Pani Katarzynie Wiśniewskid -- Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie
w zakresierealizacji zadańokreślonych w $ 1 pkt 2.
2. Pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1, udziela się na czas trwania realizacji projektu,
o którym mowa w $ 1.
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
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W związku

z zawarciem z Wojewodą Mazowieckim

porozumienia z dnia

07.09.2018 r. dotyczącego udzielenia dotacji celowej w 2018 r. na realizację projektu
pn. ,,Otwórz oczy i powiedz STOP

bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim"

w ramach

rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława Stasiakana lata 2018-2020", należy powierzyć realizację tego
projektu Młodzieżowemu Domowi Kultury w Pruszkowie i Zespołowi Ośrodków Wsparcia
w Piastowie wskazanym we wniosku o dofinansowanie wraz z udzieleniem odpowiednich
pełnomocnictw dyrektorom tych jednostek organizacyjnych.
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/376/2018 z dnia
24.04.2018 r.):
Bezpieczeństwo i równość szans, cel strategiczny 1 -- Podniesienie skuteczności działań
profilaktycznych celem zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym i naturalnym;

Sprawna i otwarta na mieszkańców administracja, cel strategiczny P -- Osiągnięcie
wysokie
efektywności pozyskiwania
Htnansowania zewnętrznego,
na realizac:jęaspiracji rozwojowych wspólnoty powiatowej .
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Zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie (MDK) w ramach
projektu pn. ,,Otwórz oczy i powiedz STOP -- bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim":

1. Promocja/Rekrutacja:
promocja działań realizowanych przez MDK
2.

Warsztaty tematyczne:
warsztaty antydyskrymininacyjne;
warsztaty ,,Impreza";
warsztaty ,,Fake news";

warsztaty samoobrony.

3. Mazowiecki Kongres Młodych ,,Włącz bezpiecznik"
4. Zarządzanie projektem na poziomie MDK

NACZELNIK
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Zadania realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (ZOW) w ramach
projektu pn. ,,Otwórz oczy i powiedz STOP-- bezpieczniw Powiecie Pruszkowskim":

1. Promocja/Rekrutacja:
-- promocja działań realizowanych przez ZOW
2

Warsztaty tematyczne:
warsztat ,,Bez klapsa -- jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice";

warsztat,,Wyrażanieuczući emocji";
warsztat,,Asertywnakomunikacja";
warsztat ,,Umiejętności społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej";
warsztat ,,Cyberprzemoc";
warsztaty ,,Trening kontroli złości";
warsztat ,,Kształtowanie poczucia własną wartości"l

warsztaty samoobrony.
3. Spot pt. ,,Historia pewnego słowa"

4. Konkursplastyczny
5. Piknik Rodzinny pod hasłem ,,Empatyczni@otwórz-oczy.pl"

6. Zarządzanie projektem na poziomieZOW
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