Ki e r uj ę
IJchwała Nr 2Ź3/2.0łi}/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia /5' listopada 2018 r.

na Zar%©d

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r.
Na podstawieart. 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 ustawyz 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 Pruszkowskiegoz dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiegona rok 20 18, zmienioną uchwałą Rady Powiatu PruszkowskiegoNr XLl1/340/2018
z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLJ11/355/2018z 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
2018 r., uchwałąNr XLVl11/416/2018z dnia 28 sierpnia2018 r., uchwałąNr XLIX/427/2018 z dnia
25 września 2018 r., uchwałą Nr L/439/2018 z dnia 16 października 2018 r. oraz uchwałą
Nr LI/443/2018 z dnia 6 listopada 20 18 r., uchwala się, co następuje:

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 niniąszd 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 4
Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza
się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniąszą 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 m 4 do niniejszej uchwały.
$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Mirosław Chmielewski

Uch«A poa'$ PÓU'''ii
.i' Biulctynic InfonwJi Publicmci

3. Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia ,/ ) listopada 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 35 000,00 zł w dziale 710, rozdziale
71015 Nadzór budowlany, $ 2110 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
nr 428/2018 z dnia 31 paździemika 2018 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie na wydatki bieżące,

przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w ramach zadań zleconych
w dziale 710, rozdz. 71015 Nadzór budowlany kwoty 1 000,00 zł w ramach planu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z przeznaczeniemna
zakup materiałów biurowych, środków czystości i paliwa oraz na planowaną nagrodędla
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 750, rozdziale 75020
Starostwa powiatowe kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny

pojazdów dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowieorzekł przepadekna rzecz Powiatu
Pruszkowskiego, kwoty 14 000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia
oraz kwoty 213 970,00 zł w związku z dostosowaniemplanu do realizacji budżetu;
przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 754, rozdziale 75414
Obrona cywilna kwoty 3 087,00 zł w ramach planu Starostwa z przeznaczeniemna
realizację projektu ,,Budowa Zintegrowanego
Systemu Wczesnego Ostrzegania
i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego";

przeniesieniamimiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 852, rozdz. 85202
Domy pomocy społecznejkwoty 16 660,00 zł w ramach planu Domu Pomocy Społecznej
w Czubinie z przeznaczeniemna przedłużenie licencji na program antywirusowy, zakup
energii
elektrycznej,
wody,
gazu,
zakup
znaczków
pocztowych,
usług
telekomunikacgnych, usługi czyszczenia i udrożnienia studzienek kanalizacgnych,
kontrole okresową obiektu budowlanego, ubezpieczenie kupowanych nowych
samochodów służbowych

W/w zmiany nie są bezpośredniozwiązane ze Strategią Rozwoju Powiatu, obąmują swym
zakresem bieżącą działalność, którą celem jest realizacja podstawowych zadań zgodnie z ich
przeznaczemem.
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Uchwała Nr 2813 / 207g/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia /45' listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego
Na podstawie ait. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2018 r. poz 995, 1000, ]349 i 1432), art. 230 ust. l z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
pub[icznych (Dz. U. z 20]7 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Pruszkowskiegouchwa]a, co
następuje:

g 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansową Powiatu Pruszkowskiego.

$2.Projekt

uchwały

w

sprawie

wieloletnią

prognozy

finansową

Pmszkowskiego przedstawia się do dnia 15 listopada 20 18 roku:

1)

Regionalną Izbie Obrachunkowy

2)

Radzie Powiatu Pruszkowskiego.

celem zaopiniowania

$ 3. Nadzór nad realizacją uchwali' powierza się Staroście Pruszkowskiemu

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

/

r

Powiatu

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. l

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 230 ust.
l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Hlnansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077

zpóźn. zm.)przŃmuje się projekt wieloletnią prognozy finansową Powiatu
Pruszkowskiego.

Projekt wieloletnią prognozy finansową Powiatu Pruszkowskiego przekazuje się
Regionalną

Izbie

Obrachunkowej

Pruszkowskiego.

EZNiK
USTA

i Finansów

iewsln

celem zaopiniowania,

oraz

Radzie Powiatu

Ki e r uj ę
na Zarząd
UchwałaNr 29Ś /Wg/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .Xś listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019
Na podstawie att. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), ai't. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
uchwala, co następuje:

$ 1. PrzŃmuje się pr(jckt Budżetu Powiatu Pruszkowskiegona rok 2019, stanowiący
załącznik do ninidszd uchwały.

g 2. Projekt budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 przedkłada się do dnia
15 listopada 2018 r.

1)

Radzie Powiatu Pruszkowskiego,

2)

Regionalną Izbie Obrachunkowy

celem zaopiniowania.

$ 3. Nadzór nad realizacja uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksym Gołoś

ł Bulet@emolznadilUb@ irosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. l

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 233 i art.

238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 20 17 r. poz. 2077
z późn. zm.) przŃmuje się projekt Budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Projekt budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok przekazuje się Regionalną
Izbie Obrachunkowy celem zaopiniowania, oraz Radzie Powiatu Pruszkowskiego.
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Uchwała nr Zg13/..g€.gS?/2018

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia4iC'Eab?flifh'2018r.

w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr l do porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. z
Gminą Brwinów

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:

g 1. Pozytywnie opiniuje się projekt aneksu nr l do porozumieniaz dnia 7 listopada2018r
z Gminą Brwinów, stanowiący załącznik do ninidszel uchwały.

g 2. Nadzór nad realizacjąuchwały powierza się Członkowi ZarząduPanu Mirosławowi
Chmielewskiemu.

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

.ł';T::'=.::.=:::=:;U
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UZASADNIENIE

Do uchwałyru 2ślS /20go/2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia/F/®.łfŁFę$(1.a ŻO.#/v

Na podstawie porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r., Powiat
Pruszkowski powierzył Gminie Brwinów prowadzenie zadań w zakresie
zimowego

utrzymania

nawierzchni

dróg

i

chodników,

ścieżek

rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na
terenie gminy.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego przez gminę
Brwinów usta]ona w ww. porozumieniu ]cwota dofinansowania okazała
się nie wystarczająca.
W związku z tym istnieje konieczność zawarcia stosownego aneksu
zwiększającego dotację o kwotę 40.21 1,90 zł bmtto.

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inwestycj.i
i Ochrony/8)odoxi'iśka
mgr /?zż.JĘ17az/dz'a
C/imie/

Uchwała nr..Z.Zg/.Z(ł$Ź2018 r.
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnialZ$112Ęęlj?!!!Ę:ę:n2018
r

ćka

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeńwoli
związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych

Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

g 1. Upoważnia się Pana Pawła Kostrzewskiego, Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli

w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawach związanych z uzyskiwaniem
pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, w tym do kontaktówz:
1) Państwową Inspekcję Sanitarne;
2) Państwową Strażą Pożamą;
3) Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Iich-.\ałanic pMlcga fublikadi
u-BiuletynieiriaomKji Publiczno
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr . .2.6S./..Z{2&{ / 2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia Z.5-ći\hll:ęF!)-:;Ć.a2.07.&u

Wydział Inwestycji i Ochrony Srodowiska wnosi na zarząd uchwałę w sprawie
upoważnienia Pana Pawła Kostrzewskiego -- Naczelnika Wydziału Inwestycji i Ochrony
środowiska do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
w sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
W związku z licznymi inwestycjami, na które niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na

użytkowanie, istnieje niąednokrotnie potrzeba szybkiego kontaktu z Powiatową Inspekcja
Sanitarne, Państwową Strażą Pożamą oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Udzielenie pełnomocnictwa usprawni pracę urzędu oraz znacznie skróci czas potrzebny na
uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

Podjęcie przez Zarząd Powiatu Pmszkowskiegoprzedmiotowo uchwały nie rodzi
dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

Niniejsza uchwała ma charakter techniczny i nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015-2025. Aktualizacja 2017"

:"~'n;'".

Uchwała nr.Ź81S1./..2Q8Z:./2018

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .a.g..621:e:f--'.....

muza),, ,X./h

2018 r.

.

'0 3 .a,.. ,G;l:B'b««b
(./r /H

w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy
Raszynna lata 2019-- 2022"
Na podstawieart. 17 ust.2 pkt 3 ustawyz dnia 27 kwietnia2001r.

Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 201 8 r. poz. 799, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy

Raszynnalata2019 -- 2022''
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi
Chmielewskiemu.

Zarządu

Panu Mirosławowi

Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

L'chw'ałanic l)od'cgapllblikacjl
w lliulalnic InfomacjiPublic/nci

GŁÓWNY SPECJALISTA

inż. Agata Olek

Zdzisław Brzeziński

Z-ca NACZELNIKA

Ę'T@=W
Maria Kong6wicz

B.

UZASADNIENIE
Projekt ,,ProgramuOchrony Srodowiska dla Gminy Raszynna lata 2019

2022",

sporządzonow związku z obowiWjącymi wymogami ustawy z dnia 27 ](wietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), która w myśl
art. 17 ust. l zobowiązuje samorządydo opracowania gminnych programów ochrony
środowiska.

Przedmiotowy projekt programu jest zgodny z założeniami najważniąszych
dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim

i powiatowym. ,,ProgramOchrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019 -- 2022"
określa aktualny stan środowiska w gminie, cele i priorytetowe działania ekologiczne,
prognozuje zmiany w zakresie ochrony środowiska, określa instrumenty finansowe służące
osiągnięciu zamierzonych celów oraz omawia system monitoringu i realizacji programu.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska projekty gminnych
programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.
W odniesieniu do dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju

Powiatu Pruszkowskiego

na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017", przedmiotowy projekt programu wpisuje się
w obszar: Wysoki standard zamieszkania i wypoczynku.

Poprzez wykonanie uchwały w ww. obszarze realizowany będzie cel N: Poprawa
stanu i dbałość o środowisko naturalne, pozwalające dzisidszym i przyszłym mieszkańcom
powiatu na życie w zdrowym otoczeniu.
Przedmiotowy

projekt

programu

ochrony

środowiska

dla

nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu Pruszkowskiego

Gminy

Raszyn

Uchwała nr :łląg/.22g.3./2018

Zarządu Powiatu Pryszkosvskiego

z dnia .ZJ:a;ii6?1?1%l(lg....
2018r.
w sprawie zaopiniowania projektu aneksunr l do umowy
w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą
,,Zakup sprzętu medycznegodla SPZ ZOZ w Pruszkowie"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się co następuje:

g 1. Pozytywnie opiniuje się projekt aneksu nr l do umowy nr 3/U/ZZ/2018 z dnia
15 paździemika 20 18 r. w sprawie dotacji celową na realizację zadania pod nazwą: ,,Zakup

sprzętu medycznegodla SPZ ZOZ w Pruszkowie", zawartą pomiędzy Powiatem
Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pruszkowie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniąszej uchwały.
$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

IJchwała nic podlega publikacji
q' Biura)nie inhmaqi Publicznej

SK

KIEROWNIK

R A T)C ,'\ĘR A\
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Uzasadnienie
Dyrektor SPZ ZOZ pismem nr SPZ ZOZ- 11-025/4240/2018 z 6 listopada wnioskuje

o zmianę zapisów warunków umowy (nr 3/U/ZZ/2018 z 15 paździemika 2018 r.)
w sprawie dotacji celową na realizacje zadania pod nazwą ,,Zakup sprzętu medycznego dla

SPZ ZOZ w Pruszkowie". W uzasadnieniudo zmiany Dyrektor wskazuje na fakt, że krótki
okres

od

podpisania

umowy

dotacyjnej

do

ogłoszenia

i

wyłonienia

dostawcy,

tj. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu
nieograniczonego (z procedurami towarzyszącymi, np. odpowiedzi na pytania do SWIS,

dodatkowe Wlaśnienia) spowodował, że termin dostawy zakupionegosprzętu do dnia
30 listopada 201 8 r., jest nierealny. Wynika to również z faktu zbliżającego się końca roku oraz

znaczącego nawarstwienia przetargów związanych z zakupami sprzętów przez podmioty
lecznicze, które chcą wykorzystać posiadane środki finansowe.

Zasadne zatemjest wyrażenie zgody na podpisanieaneksunr l do umowy z dnia
15 paździemika 201 8 r., w części dotyczącą terminów realizacji dotacji:
1) złożenia sprawozdaniarozliczeniowego z dnia 30 listopada na dzień 18 grudnia 2018 r.,

2) korekta błędów w sprawozdaniuz dnia 13 grudnia na dzień 19 grudnia 2018 r.,
3) ostateczny termin wydatkowania środków z dnia 30 listopada na dzień 18 grudnia 201 8 r.
Uchwała

wpisuje

się w

obszar strategiczny

,,Strategii

Rozwoju

Powiatu

Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizac:ja 2017." (uchwała nr XLIV/376/201 8 Rady

Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 24 kwietnia 2018 r.) pn. Bezpieczeństwoi 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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Uchwała nr ...Zg,g.../...Zś;;6.g../2018
Zarządu Powiatu. Pruszkowskiego

z dnia ,ćźl.$:Z3a1l3gWśf&.201
8 r.
w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetekza listopad 20lV
od kredytu zaciągniętegoprzez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładó)v Op}
Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Op eki SA

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 995, poz.1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

$ 1. W związku z wnioskiem SamodzielnegoPublicznegoZespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie z 7 listopada 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego
z 27 czerwca 2017 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiego postanawia dokonać 30 listopada
201 8 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za miesiąc
listopad 201 8 r. w wysokości określoną w $ 8 umowy nr 201 7/52 kredytu długoterminowego

wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksuru l z 27 czerwca2017 r. do umowy
w kwocie 177420,00 zł oraz raty odsetkowejw kwocie 5389,63zł określonejprzez Bank
Polska Kasa Opieki SA.
$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
Uchwała nic

podlega publikacJ;
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Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem SPZZOZ w Pruszl<owiez dnia 7 listopada 2018 r.
i poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. oraz na podstawie umowy
nr 2017/52 z 13 czerwca 2017 r. zmienionej 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 5 389,63 zł.

SPZ ZOZ w Pruszkowie w swoim wniosku wskazał na brak możliwości spłaty raty
kredytu. Termin spłaty raty kredytu przypada na 30 listopada 201 8 r. Celem uniknięcia odsetek
za nieterminowe spłatę postanawia się dokonać spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami
30 listopada 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. Aktualizac:ja 2017." (uchwała ru XLIV/376/2018 Rady Powiatu

Pruszkowskiegoz dnia 24 kwietnia 2018 r.) pn. Bezpieczeństwoi 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 midsca zamieszkania.

KIEROWNIK
Zespołu.ochrony Zdrowia

SŁOW$PFCJ.,\US'iX
mgr Magdalena KruiicPiicz

Uchwała nrZi6g/..42$5./2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ćZSI.ITEZłtl?Ólśł{(g,
2018r.
w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 9 do ummvy z dnia 25 sie
)v sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazw
,,Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Prusz

}ołoŚ

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), uchwala się co następuje:

g l.Pozytywnie opiniuje się projekt aneksunr 9 do umowy nr rd. 431/B/2017z dnia
25 sierpnia 2017r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: ,,Przebudowa
i modemizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie" zawartą pomiędzy Powiatem Pruszkowskim
a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotna w Pruszkowie, stanowiący
załącznik do ninidszej uchwały.

g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński

Uchwa?anic podlega publikacji
w- Biuln)

«#*:.
"':! ąŹ":;:*

mgr &Tagdaiena KFUdgp.'iH

ic In6nmlacji Publicznej

KIEROWNIK
a

Uzasadnienie

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie pismem z dnia
13 listopada2018r. wnioskuje o zmianę terminów realizacji zadaniaopisanegow $4 umowy m rd.
43 1/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. W uzasadnieniu do wniosku Dyrektor wskazuje na opóźnienia
prac projektowych realizatora projektu budowlanego Q.. Biuro Projektowe W.K. Architekci
z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca poinfomlował Dyrektora o braku możliwości wywiązania się
z terminu przekazania kompletną dokumentac=jitj. projektu budowlanego będącego przedmiotem
umowy dotacŃnel. Z uwagi na fakt, iż przyczyna nieWwiązania się z warunków umowy, leży
wyłącznie po stronie Wykonawcy, zlecający SPZ ZOZ w Pruszkowie obciąży Wykonawcę karnymi
odsetkami, które zostaną uwzględnione w końcowym rozliczeniu.

Zasadne zatem jest wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 9 do umowy, w części dotyczącą
terminów realizadi dotacji:
1. zakończenie realizacji zakresu rzeczowego do dnia 18 grudnia 2018 r.,
2. ostateczny termin wydatkowania środków do dnia 27 grudnia 2018r
3. rozliczenie dotacji do dnia 28 gmdnia 201 8r
Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata
2015-2025" Aktualizacja 2017 (uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/376/201 8 z 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 .gńg./.4?:8g./20i8
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .4Sl:.&ąh6ZPlę#ls......20i8
r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pisemnym,
nieograniczonym przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
Powiatu Pruszkowskiego położonej w Parzniewie.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 38 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarcenieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

g l. Ogłasza się pisemny, nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości oznaczoną w ewidenc:ji gruntów i budynków jako działka nr
ew. 90/31 o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gm. Brwinów, dla którą Sąd

Rdonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą
w celu
wybudowania i prowadzenia placówki cdukacgną dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
g 2. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do mniejszą uchwały
$ 3. Wykonanie uchwali' powierza się Panu Mirosławowi
Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Chmielewskiemu

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziń
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UZASADNIENIE
Uchwałą nr XLV/386/2018 z dn. 29 maja 2018 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego
wyraziła zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości Powiatu

Pruszkowskiegopołożoną w miąscowościParzniew,gm. Brwinów, oznaczonelw ewidenc:ji
gruntów i budynkówjako działka nr ew. 90/3 1 o pow. 2,0655 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą
Oddanie w użytkowanie
wieczyste nastąpi w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego, z przeznaczeniem
nieruchomości na cele edukacyjne i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze
szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu. Warunki przetargu:
e Cena wywoławcza: 5 110 093 zł brutto,

8 Wadium:511 010zł,
e

Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 15% ceny,

8 Wysokość opłaty rocznej : 3% ceny nieruchomości.

Wskazujemy dodatkowo, że podjęcie niniąszej uchwały wpisuje się w ,,Strategię rozwoju
powiatu pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017", realizując cel wskazany w

punkcie J, w obszarze: ,,bezpieczeństwoi równość szans", ij. poprawa efektywności
i organizacji działania pomocy społecznej, zapewniające realne i adekwatne do potrzeb
wsparcie osobom potrzebującym. Uchwała realizuje także zadania wskazane w Powiatowym

Programie Rozwiązywania Problemów Osób ze Spektrum Autyzmu, m. in. poprzez
umożliwienie potrzebującymudziału w edukacji, życiu społecznym wśród rówieśników,
pomoc w osiągnięciu jak najwyższej samodzielności i niezależności, czy też podniesienie
szansna przygotowanie zawodowe i podjęcie pracy.
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Uchwała nr.{.g$/.;ZO.g.Z./201 8
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dniaJ51/ll?kfR.?Ęę;2018r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej -prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych
2019-2020
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), w związku z art. 15 ust. l i 2h 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. 1. Po zapoznaniu się z protokołem komigi konkursowej z dnia 9 listopada 2018 r., Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego wybiera:

1)ofertę złożoną przez Krajowe Stowarzyszenie,,Przyłączsię do nas" -- na realizacŁję
zadaniapod
nazwą ,,Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy typu A i B";
2) ofertę złożoną przez Polskie Stowarzyszeniena Rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną
Koło w Pruszkowie -- na realizację zadania pod nazwą ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocytypu B"
2. Zadania publiczne, o których mowa w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządową
finansowanymi z dotacji przekazywanej przez wojewodę, na których realizacŁjęprzeznaczasię:
1) na realizację zadania,o którym mowa w ust. l pkt l:

a) w roku2019 kwotę640020 zł,
b) w roku 2020 - kwotę 640 020 zł;
2) na realizację zadania, o którym mowa w ust. l pkt 2:
a) w roku 201 9 - kwotę 557 670 zł,

b) w roku2020 kwotę557 670zł.
$ 2. Uchwała podlegapublikacji w Biuletynie Informacji Publiczną oraz na stronie internetową
Powiatu Pruszkowskiego,a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, przy ul. Drzymały 30
w Pruszkowie.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie.
$ 4. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(ujęcia

Uctlwah poda

Maksym Gołoś
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UZASADNIENIE
do uchwały nr.?gg./iZJ18Ź/2018

Zai'ządu Powiatu Pnlszliowsldego

z dnia 151AAt:ą])91c!&.2018
r.

Zgodnie z Uchwałą
m 285/2065/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 18 października 201 8 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania

z zalaesu administracji rządowej -- prowadzenieośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2019-2020.

W dniu 9 listopada 2018 roku powołana Uchwałą Nr 287/2072/2018 Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 30 października 2018 toku Komika konkursowa dokonała pozytywnej
ocenyfomlalną i merytoryczną następującychofert:
1) Krajowego Stowarzyszenie,,Przyłącz się do nas" jako iealizatora zadania])od nazwą

,,Prowadzenie
Środowiskowego
DomuSamopomocy
typu A i B";
2) Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzenicm Umysłowym Koło
w Pruszkowiejako iealizatora zadaniapod nazwą ,,Prowadzenieśrodowiskowego Domu
Samoponlocy typu B''
Ksetokopia protokołu oceny ofert stanowi załącznik do uzasadnienia
Srodki na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone w Wieloletnią Prognozie

Finansową Powiatu Pruszkowskiego(zgodniez klasyfikacja budżetowądział 852 rozdział
85203 paragraf 2820) w wysokości po 1 197 690 zł na rok 2019 oraz na rok 2020.
Ninidsza uchwała stanowi realizację zapisów ,,Strategii Rozwoju Powiaht Pruszkowskiego
na lata 2015-2025,

Aktualizacja

2017"

w obszarze

,,Bezpieczeństwo

i równość

szans",

cel J: Poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewmayącerealne

i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym(uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego nr XLIV/376/201 8 z dnia 24 kwietnia 201 8 r.).

W związkuz powyższymzasadnejest podjęcieninidszej uchwały
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