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Uchwała Nr .2.Ć30.1.Żł)&lgl.201g2
';5lę{./@.,.,
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

STA

z dnia 2a. .ITC4rlu(}9;f;C,8.......2018
r.

Gołaś

w sprawie akceptacji umowy użyczenia Stowarzyszeniu Powszechnych
Społecznych ,,Jaspis" pomieszczenia przy garażu, znajdującym się na terenie
nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 18w Pruszkowie.

V

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) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
uchwala, co
następuje:

Ę 1.1. Akceptuje się treść umowy użyczeniapomieszczeniaprzyległego do garażu
znajdującego się na terenie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego położonej przy ul.
Kraszewskiego 18.w.Pruszkowie
2. Umowa, o którą mowa w.ust.-J- stanowi załącznik do niniąszej uchwały:

$ 2. Wykonanie uchwał' powierza się Panu Mirosławowi
Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Chmielewskiemu

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(yęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
r

Zdzisław Brzezi
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UZASADNIENIE
W dniu 5 listopada 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęła

prośba Stowarzyszenia

Powszechnych Inicjatyw Społecznych ,,Jaspis'' z siedzibą w Pruszkowie w sprawie
udostępnienia na cele regulaminowe Stowarzyszenia pomieszczenia przyległego do garażu
znajdującego się na terenie niemchomości Powiatu Pruszkowskiego położonej przy ul.
Kraszewskiego 18. Proponuje się pozytywne rozpatrzenie tego wniosku poprzez zawarcie - na

okres 3 miesięcy - umowy użyczenia pomieszczeniabędącegoprzedmiotem wniosku.
Wskazujemy przy tym, że zawarcie ww. umowy nie ma wpływu na ,,Strategię rozwoju
powiatu pruszkowskiego na lata 20 15 -- 2025. Aktualizacja 2017."
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w sprawie zaopiniowania projektu umowy ze spółką Budner In+v:ćstycje \

.

sp. z o.o. dotyczącejprzebudowy odcinków drogi powiatowejpr 3l&li:lłm>łl!/miezews&41
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) uchwala się, co następuje:

g 1. Pozytywne opiniuje się projekt umowy ze spółką Budner Inwestycje sp. z o.o.
dotyczącejprzebudowyodcinków drogi powiatowej nr 3131W - ul. Warszawskaw Piastowie:

od ul. Matejki do ul. Noakowskiegoi od ul. Noakowskiegodo linii kolejowej Pj<Pwraz
z infrastrukturą towarzyszącą(chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowei zjazdy
publiczne), w związku z realizacją projektu budowy budynków handlowo-usługowych przy
ul. Warszawskiej i Noakowskiego w Piastowie, wraz z parkingiem i infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o nr ew. 275/3 i 275/5 obręb 04, oraz budowy ścieżki rowerowej na
odcinku od ul-Matejki do ul:-Noakowskiego-w-Piastowierw brzmieniu stanowiącym-załącznik
graficzny do niniąszą uchwałyr
g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu
Chmielewskiemu.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński
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Panu Mirosławowi

UZASADNIENIE
Do uchwały nr ł%Z .2Ó8$/20 18
Zarząd Powiatu Prpszkow$kiego
---w dnia :ąqKalłlYą8axlc:Zoll'.-

W związku

z

prośbą Spółki

Budner

Inwestycje

Sp. z o.o.

zawartą

w piśmiez dnia 10 października
2018r.,dotyczącąudostępnienia
odcinkadrogi
powiatowej nr 3131W (ul. Warszawskaw Piastowie) w celu wykonania jej przebudowy

/'3

na odcinkach od ul. Matejki do ul. Noakowskiego i od ul. Noakowskiego do linii
koląowej PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki

autobusowei zjazdy publiczne), w związku z realizacją projektu budowy budynków
handlowo-usługowych-- przy-- ul--Warszawskiej/Noakowskiego--w -Piastowie;- wraz

z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącąna działkach o nr ew. 275/3 i 275.5 obręb

04, oraz budowy ścieżki rowerową na odcinku od ul.

Matejki

do ul. Noakowskiego w Piastowiefniezbędne jest wyrażenie zgody Zarządu Powiatu
na podpisanie porozumienia 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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