Ki er uj ę
na Zarząd
Uchwała Nr';27} /.29?//2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetuPowiatu Pruszkowskiegona 2018r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz $ 7 uchwały Nr XLI/334/2017
Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2018, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr XLl1/340/2018

z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Nr 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/406/2018 z dnia 26 czerwca 201 8 r., uchwałą Nr XLVl1/413/2018 z dnia 25 lipca
201 8 r., uchwałą Nr XLVl11/416/201 8 z dnia 28 sierpnia 201 8 r., uchwałą Nr XLIX/427/2018 z dnia
25 września 2018 r oraz uchwałąNr L/439/2018 z dnia 16 października2018 r., uchwala się, co
następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2018 r. dokonuje
się następującychzmian:
1) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany
określonew załącznikunr l do niniejszej uchwały;
2) w tabeli nr 2 - Planowanewydatki Powiatu Pruszkowskiego,wprowadza się zmiany
określone w załączniku ru 2 do niniąszej uchwały;
3) 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 ru 3 do mniejszą uchwały;
4) w tabeli nr 5 - Planowane wydatki związane z realizaclją zadań z zakresu administracji

rządową i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany
określone w załączniku ru 4 do niniejszej uchwały.
g 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia ŹO października
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2018 r
dokonuje się w związku z:

zwiększeniemdochodów i wydatków o kwotę 5 087,00 zł w dziale 750, w rozdziale
75011 -- Urzędy wojewódzkie $ 2120 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 383/2018 z dnia 12 paździemika 2018 r. z przeznaczeniemna wpisanie wniosków
o udzielenie zaproszenia do rejestru zaproszeń;
zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę 99 745,00 zł w dziale 754, rozdziale
75411 -- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamą, $ 21 10, zgodnie z decyzjami
Wojewody Mazowieckiego Nr 196 (52 596,00 zł), Nr 197 (29 269,00 zł) z dnia
15 października 2018 r. oraz Nr 404/2018 (17 880,00 zł) z dnia 22 października 2018 r.
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożamej w Pmszkowie na
bieżącą działalność w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi
remontowe, zakup materiałów i paliwa oraz na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie,
pomoc mieszkaniową, jednorazowe odszkodowania, świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby;

przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków kwoty 714,00 zł
w dziale 754, rozdziale 75495
Pozostała działalność w ramach planu Starostwa
z przeznaczeniem
na zawarcieumowy o dzieło związaną z usługamipromocylnymi;
zwiększeniem dochodów i wydatków

o kwotę 8 633,00 zł w dziale 852, rozdziale

85218 -- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, $ 2130, zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniemna wypłatę
dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;
zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 17 695,00 zł w dziale 852, rozdziale
85231 Pomoc dla cudzoziemców, $ 21 10, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 187 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 95 844,00 zł w dziale 855, rozdziale 85508
-- Rodziny zastępcze,$ 2130, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia
15 paździemika 201 8 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczejw ramach realizacji Programu asystentrodzinny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej
narok 2018.
W/w zmiany nie są bezpośredniozwiązane ze Strategią Rozwoju Powiatu, obąmują swym
zakresem bieżącą działalność, którą celem jest realizacja podstawowych zadań zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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CZŁONEK Z/\liZ,PĘDU
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacjęzadania
publicznego z zakresu administracji rządowej -- prowadzenie ośrodków wsparcia
dla osóbz zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych2019-2020
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, 723 i 1365) uchwala
się, co następuje:

! 1. Powołuje

się

komiqę

konkursowa

opiniującą

oferty

na realizaqę

zadania

publicznego z zakresu administracji rządową
prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 201 9-2020, w składzie:
1) Magdalena Kruziewicz Główny specjalista w Zespole Ochrony Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie przewodniczący komiqi;
2) Anna Rusnak Kierownik Zespołu ds. Realizacji świadczeń i Instytucjonalnej Pieczy
Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie członek komigi;

3) Krystyna Dąbrowska

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i

Osób

Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy"-- członek komigi.

g2.1. Komika konkursowa zaopiniuje spełnienie przez oferentów wymogów
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
w ogłoszeniu w sprawie konkursu ofert na realizowane zadania, o którym mowa w $ 1.
2. Komika konkursowa sporządzi protokół z przebiegu obrad oraz podjętych rozstrzygnięć.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centmm Pomocy
Rodzinie w Pruszkowie.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do projektu uchwali' Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu administracji rządowej -- prowadzenie ośrodków wsparcia
dla osóbz 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 Stowarzyszeniem na 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. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 i 1693) o pomocy społeczną, do zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastmktury ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Mając na uwadze powyższe dnia 18 października 2018 roku Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu administracji
rządową - prowadzerńe ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach
budżetowych 2019-2020

Zgodniez art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 8 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) organ administracji

publicznej ogłaszającykonkurs ofert powołuje komige konkursowa w celu opiniowania
złożonych ofert.
W związku z powyższym zasadnejest przyjęcie ninidszq uchwały.
Niniejsza uchwała stanowi ]ealizac:ję zapisów ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025,

Aktualizacja

2017"

w obszarze ,,Bezpieczeństwo

i równość

szans",

cel J: Poprawa efektywności i organizac:ji działania pomocy społeczną zapewniające realne
i

adekwatne do potrzeb

wsparcie

osobom

potrzebującym

Pruszkowskiegoru XLIV/376/201 8 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).
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