Ki e r uj ę
na Zarząd
UchwałaNr Ź'85'/.2Ć)60/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ,28 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

budżetuPowiatu Pruszkowskiegona 2018r.
Na podstawieart. 32 ust.2 pkt 4 ustawyz dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz $ 7 uchwały Nr XLI/334/2017
Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 201 8, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr XLl1/340/2018

z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałąNr XLl11/355/2018z dnia 27 marca 2018 r, uchwałą Nr
XLIV/374/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLV/383/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
uchwałą Nr XLVI/406/201 8 z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLVl1/413/2018 z dnia 25 lipca
201 8 r., uchwałą Nr XLVl11/41 6/2018 z dnia 28 sierpnia 20 18 r., uchwałą Nr XLIX/427/2018 z dnia
25 września 2018 r oraz uchwałą Nr//2018
z dnia 16 października 2018 r., uchwala się, co
następuje:

g 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2018 r. dokonuje
się następujących zmian:
1) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały;

2) w tabeli nr 2 - Planowanewydatki Powiatu Pruszkowskiego,wprowadzasię zmiany
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w tabeli nr 4
Planowane dochody związane z realizac:ją zadań z zakresu
-t

administracji rządową i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami,wprowadza
się zmiany określone w załączniku ru 3 do niniejsza uchwały;
4) w tabeli nr 5 - Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany
określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
g 2. 1.Jchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Mirosław Chmielewski
Ueh11&poda pńliliadi
wBidctyńeMmiiPublicmi
3. Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia /e października
2018r. w sprawiewprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r
dokonuje się w związku z:

zmniejszeniemdochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł w dziale OIO, rozdziale
01005 -- Prace geodezŃno-urządzeniowe

na potrzeby

rolnictwa

zgodnie z decyzją

Wojewody Mazowieckiego nr 351/2018 z dnia 25 września 2018 r.;

przeniesieniamimiędzy paragrafamipo stronie wydatków kwoty 28 520,00 zł
w ramach planu Starostwa w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
z przeznaczeniemna zakup energii elektrycznej i wykonanie pomiarów natężenia ruchu

oraz wprowadzenie stosownych zmian w sterownikach sygnalizacji świetlnych na
skrzyżowaniu ul. Starzyńskiego, ul. Warszawskiej i ul. Baletowej w Dawidach oraz
skrzyżowaniuul. Warszawskiei Długie w Dawidach;
przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w ramach zadań zleconych
w dziale 700, rozdz. 70005 -- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 21 500,00
zł w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na opłatę przewidywanych kosztów
sądowych oraz na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem nieruchomości
Skarbu Państwa;

przeniesieniamimiędzy paragrafami po stronie wydatków kwoty 36 865,00 zł
w dziale 750, rozdziale 75020

Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup środków

spożywczych, przeprowadzeniebadań kontrolnych pracowników, zlecenie wykonania
opinii prawnej i analizy kondyclji finansowej powiatu oraz na różne opłaty i składki;
przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w ramach zadań zleconych
w dziale 751, rozdz. 75109 -- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie kwoty 14 261,00 zł w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na
sfinansowanie obsługi komigi wyborczych, diet i innych wydatków związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych;
przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 754, rozdziale
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamą kwoty 35 473,00 zł w ramach
planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożamel w Pruszkowie z przeznaczeniem
na zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii i usług pozostałych oraz na
nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków
przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na bieżącą działalność jednostki;

przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 2 534,00 zł w dziale 801, z rozdziału

80146 -- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80195 -- Pozostała
działalność oraz jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w tym rozdziale
w kwocie 13 266,00zł w ramach planu Starostwaz przeznaczeniemna zawarcie umów
zleceń dla opiekunów projektu ,,Podniesieniekompetencji kluczowych uczniów oraz
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pmszkowskiego";

-zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 9 600,00 zł w dziale 853, rozdz.
85395 -- Pozostała działalność, $ 2110 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

Nr 364/2018 z dnia 28 września 2018 r. z przeznaczeniem na obsługę wniosków
o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka;
przeniesieniami po stronie wydatków kwoty 3 800,00 zł w dziale 854, z rozdziału
85416 -- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym do rozdziału 85495
-- Pozostała działalność w ramach planu Starostwa z przeznaczeniem na usługę graficzną
dlajednostek oświatowych.

W/w zmiany nie są bezpośredniozwiązane ze Strategią Rozwoju Powiatu, obejmują swym
zakresem bieżącą działalność, której celem jest realizacja podstawowych zadań zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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Uchwała Nr.....ZZX. ..../..i:gŚ2Ó ....../2018

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
S T.
z dnia{?le.gnębi:aglĆeŁelĆ?a;lk$..2018
r.

STA

w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowegoplanu
la$bWia
anko\lPeJw
Gminie
przestrzennegoczęści terenów położonych we wsi Dawidy B
Raszyn -- rejon ul. Miklaszewskiego

i ul. Starzyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 106 ustawy $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. -- Kodeks postępowania administracŃnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 iz 2018 r.
poz. 149, 650, 1544 i 1629) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:

$ 1. Odmawia się uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn --

rejon ul. Miklaszewskiegoi ul. Starzyńskiego,określonegowe wniosku Wójta Gminy
Raszyn z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu) w sprawie znak: WA.0722.24.2018.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się StarościePruszkowskielnu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Mirosław Chmielewski

3 . Zdzisław Brzeziński

Uchwała nle pMlcl;a pub\!Racji

w Biulc!)n c ŁnlomiacjiPublicznej

GŁÓ\

U

zastępca

NY SPECE.i.l.USTA

NACZELNIKA

Wb:d4ału Architektury

Zl;;;BHa-.«i«k p:l:l;lllrcfgllgnta Moroz

'

'Wa 3046

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu
do tut. urzędu) znak
UPP.6721.5.2017 Wójt Gminy Raszyn zwrócił się do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści terenów
położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie
i ul. Starzyńskiego.

Raszyn -- rejon ul. Miklaszewskiego

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 projekt planu do zgodności z $ 7 ust. l rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124) w zakresie szerokości drogi publicznej -- ul. Starzyńskiego
(KD-L). Według $ 14 pkt 2 lit. a tekstu projektu planu szerokośćdrogi KD-L w granicach
projektu

planu wynosi

l

m, zaś zgodnie z rysunkiem

projektu

planu szerokość

ul. Starzyńskiego w liniach rozgraniczających (poza obszarem opracowania) wynosi
10 m. W związku z tym szerokość ul. Starzyńskiego nie odpowiada parametrom
wskazanym w $ 7 ust. l ww. rozporządzenia. W przedłożonym materiale do uzgodnienia
projektu planu nie przekazano analizy, o którą mowa w $ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia
ani odstępstwa od ww. przepisów dla dróg publicznych.
Należy jednoznacznie określić przeznaczenie terenów IMN, 2MN, 3MN, 41\4Nw zakresie

dopuszczeniafunkcji usługową (w $ 1l ust. l tekstu projektu planu brak funkclji
usługowej, natomiast w $ 11 ust. 3 jest mowa o dopuszczeniu funkqi usługowej).
Proponuje się rozważyć zasadność zapisu zawartego w $ 12 ust. 2 pkt c tekstu projektu
planu (,,w przypadku realizacji na działce wyłącznie funkcji usługowych nie chronionych

nie zalicza się ich do teren(5wdla których ustala się dopuszczalne
poziomy hałasu"),
ponieważ zgodnie z rozporządzeniemMinistra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jeżeli teren nieruchomości

jest w obszarzeujętymjako MN/U, to dopuszczalny
poziomhałasuustalanyjest jak
dla terenu mieszkalno-usługowego.W związku z powyższym proponuje się wykreślić
ww. zapis.

4. Należy Wjaśnić zapis zawarty w $ 13 ust. 2 pkt. c tekst projektu planu: ,,ustala się
minimalny udział procentowypowierzchni biologicznie czynnej na 80% powierzchni
działki budowlanej".Ww. zapis odnosi się do terenuWR, który nie obejmujedziałek
budowlanych.

JednocześnieWydział Architektury informuje, iż przedłożony projekt uchwały odnosi
się do dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.

Aktualizacja 2017" w zakresie(określonegow ww. strategii) obszaru,,Sprawnai otwarta
na mieszkańców administracja" i wpływa na realizaclję celu strategicznego ,,S": ,,Osiągnięcie

wysokiego poziomu współpracyjednostek administracji, aby realizować wspólne cele
efektywniej i kompleksowo"
zastępca NACZELNIKA

Wydziału Architektury
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Uchwała nr 2$Ł/.Zl;ę2/2018
Zarządu Polviatu Pruszkmvskiego
z dnia/8fa##i.g:al92018r.

Ki e ruj ę
n.
:ąd

w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na real
programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program edukacji prze lporod

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 48b ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotną finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669), uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Po zapoznaniu się z protokołem komiqi konkursowej z dnia 12 października
2018 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybiera na realizatora programu polityki zdrowotną
pn. ,,Program edukaclji przedporodowej" wybiera ofertę złożoną przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie.
2. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Powiat Pruszkowski przeznaczakwotę
w wysokości 20 640,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćsetczterdzieści złotych 00/100).

g 2. Uchwała podlegapublikacji w Biuletynie Informac:jiPubliczną oraz na stronie
intemetowd Powiatu Pruszkowskiego, a także na tablicy ogłoszeń w budynku starostwa przy
ul. Drzymały 30 w Pruszkowie.
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Uchwala podoba publikacji

Zdzisław Brzeziński

w BiuletynieInfamacliPublicmL'
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do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru na realizatora programu
polityki zdrowotnej pn. "Program edukac:ji przedporodowej"

Termin zgłaszania ofert na konkurs upłynął 11 października 2018 r. o godz. 16.00.

Komika powołana uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiegonr 283/2059/2018z dnia
11 paździemika 2018 r. zebrała się w dniu 12 października 2018 r. i zaopiniowała pozytywnie
ofertę złożoną przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotną
w Pruszkowie.
Komisja konkursowaoceniła ofertę i przyznała punkty: 140
Łączna liczba punktów do zdobycia: 160.
Komika konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Samodzielny Publiczny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie na kwotę w wysokości 20 640,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy sześćsetczterdzieści złotych 00/100). Oferent zobowiązał się
do przeprowadzenia nie mniej niż 6 kursów.
Komika
stwierdziła, że złożona oferta spełnia wymagania określone w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
w ogłoszeniu o konkursie.
Srodki finansowe na realizację tego zadania w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy złotych 00/100) zaplanowane są w budżecie Powiatu na 2018 r. w Dziale 851
Rozdziale 85149 Paragraf 2780.

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. Poprawajakości
i dostępności usług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcom wysoki standard
opieki w pobliżu miejsca zamieszkania.
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Ki eruj ę
na Zarząd
Uchwałanr.<ZlgS./Zl©$
2018r.
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dniaJ€4:ę&Ź€ę11#Jłiz2018
r.
w sprawie powierzenia

Gminie

Brwinów

prowadzenia

c7.} g.NĘĘI ZARZĄD u

0:1,@4%/-- ''

zadań publicznych

z zakresu

CIĘłpd#b/ewfłf

zimowegoutrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżekrowerowych oraz ciągów
pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
g 1. W związku z uchwałą Nr XLVl11/418/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia

28sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów, w okresie od dnia
l listopada2018 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r., prowadzeniazadańpublicznychPowiatu
Pruszkowskiego polegających na wykonywaniu

obowiązków zarządcy drogi wynikających

z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 iz 2018 r. poz. 138, 159, 317 i 1359), w zakresiezimowego utrzymania nawierzchni
dróg i chodników,

ścieżek rowerowych

oraz ciągów pieszo-rowerowych

na drogach

powiatowych na terenie Gminy Brwinów, przyjmuje się treść porozumienia dotyczącego
wykonywania przez Gminę Brwinów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie tej
gminy w sezonie 2018/2019 w brzmieniu określonym w załączniku do mniejszą uchwały.

g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego Panu Mirosławowi

Chmielewskiemu.

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr źgS" /.,2x=b3/ 2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dniaZlg.#?Ś?Że7ćdWM.
lc.e z,aź&.

W związku z podjętą uchwałą Nr XLVl11/418/2018Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie

Brwinów, w okresie od dnia l listopada2018 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r.,
prowadzenia zadań publicznych

Powiatu

Pmszkowskiego polegających

na wykonywaniu obowiązków zarządcy drogi wynikających z art. 20 pkt 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 iz 2018 r. poz. 138, 159, 317 i 1359), w zakresie zimowego utrzymania

nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych na drogachpowiatowych na terenie Gminy Brwinów, przyjmuje
się treść porozumienia dotyczącego wykonywania przez Gminę Brwinów
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie tej gminy w sezonie
2018/2019.
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Uchwała nr . .Ćgi../.:g;V?.q.. .../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dniaX6J]2.Łd%klkg119=
2018r.
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zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogótnoksztailg::l;:Ęll:.Sl;lghle/awuł

im TadeuszaKościuszkiw Pruszkowie z realizacji tygodniowegoobowiązkowegowymiaru
godzin w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz.967) oraz $ 1 załącznika ru 2 do uchwały Nr XLV/392/2018 Rady Powiatu

Pruszkowskiego
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawieokreśleniazasad,o których mowa
w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołachi placówkach oświatowych prowadzonychprzez Powiat Pruszkowski
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6651), uchwala się co następuje:

$ 1. W uchwale nr 256/1872/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 ma;ja2018 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącegoim. TadeuszaKościuszki
w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym
2018/2019, $ 1 otrzymuje brzmienie:
,,$ 1. W roku szkolnym 2018/2019 zwalnia się Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. TadeuszaKościuszki w Pruszkowie, ul. T. Kościuszki 38 -- Panią Iwonę Pych z realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w wysokości 5 godzin."
$ 2. Nadzór nad uchwałą powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński
Uchwalanic pN'cgaputlikuji
w Biulcl)nic Hill.m.raCJi
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do uchwali' nr ŻgS1(2($ŹZ2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia4l$3eZ'glz:#!@ec2018
r.
zmieniającej

uchwałę w

sprawie

zwolnienia

dyrektora

Liceum

Ogólnokształcącego

im. TadeuszaKościuszki w Pruszkowie z realizacji tygodniowegoobowiązkowegowymiaru
godzin w 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 Pmszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie określeniazasad,o których )nowaw art. 42 ust. 7 ustawyz dnia 26 stycznia1982r.
Karta Nauczyciela(tekstjednolity: l)z. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dta nauczycieli
zah'udnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
W przypadku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
przy liczbie 15 oddziałów w szkole, powinno być realizowane 5 godzin tygodniowo.
Na podstawie przydziału godzin w arkuszu organizacŃnym na rok szkolny 2018/2019 Pani
Dyrektor realizowała 3 godziny.

Z uwagi na realizację przez szkołę projektu unijnego ,,Podniesieniekompetencjikluczowych
uczniów oraz rozwój indywidualnego poddścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego", którego jest opiekunem oraz wielu innych

obowiązków, Dyrektor Szkoły -- Pani Iwona Pych -- wystąpiła o zwolnienie z realizaclji
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2018/2019.

Roczny koszt zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącegoim. TadeuszaKościuszki
z obowiązkowegowymiaru godzin wynosi 7.359,90zł (od l listopada 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. -- 1.471,98 zł; od l stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. -- 5.887,92 zł).
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, niniejsza uchwała nie ma
powiązana.
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MlirosławWłhielewski
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej -- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2019-2020

Na podstawieart. 13 ust. l ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w związku
z art. 25 ust. l i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 i 1693) uchwala się, co następuje:

g l. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej
prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi środowiskowych domów samopomocy na terenie Powiatu Pruszkowskiego

w latachbudżetowych2019-2020.
$ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały
g 3. Na zadanie, o którym mowa w $ 1, przeznacza się środki finansowe równe kwocie
dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego.
g 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centmm Pomocy
Rodzinie w Pruszkowie.

g 5. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Uchwała podda

publikacji

Biulctvnic Inlormuji Publicznej

Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej -- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami

psychicznymi

w latach budżetowych 2019--2020

Z dniem 31 grudnia 2018 roku wygasną umowy zawarte pomiędzy Powiatem

Pruszkowskim,a:

Krajowym Stowarzyszeniem ,,Przyłącz się do nas" w sprawie prowadzenia
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie;

Polskim Stowarzyszeniemna Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

w Pruszkowie w sprawie prowadzenia środowiskowego Domu

Samopomocy

w Pruszkowie.

Zgodnie z art. 20 ust. l pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie
i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zasadnejest zatem ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie środowiskowych domów
samopomocyi wyłonienie podmiotów, którym zostaniezlecone dalszewykonywanie zadania
z administrac:ji rządowej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w latach
budżetowych 2019-2020.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podąmie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołaną odrębną uchwałą
Niniąsza uchwała stanowi realizację zapisów ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego

na lata 2015-2025,Aktualizacja 2017" 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 m XLIV/376/20 18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).
Srodki na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone w Wieloletnią Prognozie

Finansową Powiatu Pruszkowskiego(zgodnie z klasyfikacja budżetowądział 852 rozdział
85203 paragraf2820) w wysokości po 1 197 690 zł na rok 2019 oraz na rok 2020
W związku z powyższym zasadnejest przMęcie niniejszej uchwały.
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