Uchwała Nr.......{ilg,...../.....l8'y'''...../20i9
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......z{3'.1itŁłęt$U.......2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pruszkowa -- obszaru wyznaczonego granicą rzeki żlbikówki,
projektowana drogą, ulicą Poznańską,granicą terenów ogrodów działkowych i osią
koryta rza rzeki Utraty
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, 1432 i 2500), art. 106 ustawy $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 201 8 r. poz. 2096 i 1629 iz 201 9 r. poz. 60)
oraz ait. 24 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945iz 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

$ 1. Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pruszkowa -- obszaru wyznaczonego granicą rzeki żlbikówki, projektowana drogą,

ulicą Poznańską,granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty,
określonego we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31.01.2019 r. (data
wpływu) w sprawie znak: WA.0722.3.20 19.
$ 2. Wykonanie uchwali' powierza się Staroście Pruszkowskiemu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Krzysztof Rymuza

y
/

2. Wojciech Gawkowski

3. Agnieszka Kuźmill

4. Grzegorz Kamińs

5. Andrzd Kurzela

UZASADNIENIE
PrezydentMiasta Pruszkowapismem z dnia 31.01.2019r. (data wpływu do tut. urzędu)
znak AB.6721.8.2.2019.MK.53
zwrócił
się do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Pruszkowa -- obszaru wyznaczonego granicą rzeki Zbikówki, projektowana drogą, ulicą
Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty.

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
miąscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego :

1. Proponujesię rozważyćzasadnośćzapisów$ 24 ust. 5 pkt 3, $ 25 ust. 4 pkt 6 oraz $ 26
ust. 4 pkt 4 tekstu projektu planu dot. ustalenia maksymalnej wysokości zabudowy na
terenach dróg publicznych
dotyczą,

(ewentualnie doprecyzować jakiej

zabudowy

te zapisy

).

2. Proponuje się skorygować numeracji punktów w $ 25 ust. 4 tekstu projektu planu.

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 realizację celu strategicznego ,,S": ,,Osiągnięcie

wysokiego poziomu współpracy jednostek administracji, aby realizować wspólne cele
efektywniel i kompleksowo"

zastępcaNACZELNIKA

WYMArchitektury
mgr {nż. aich. Jotattta Moroz

IJchwała Nr JX. /...g5./2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ....23.1ś.&:ŁęP
2019r.

' pos'llclzenia Zarz&JL Powiatu

«

w sprawie ogłoszeniakonkursu na stanowisko dyrektora
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie
Na podstawie art. 63 ust l w związl<u z art. 29 ust l pkt 2 ustawy z dnia 14 gmdnia.2016 r.

-&=!Hyde:.gl:''g
Prawo oświatowe

(Dz l.J. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 ) oraz $ 1 rozporządzeniaMinistra Edukaqi Nalodowd
z 11 sierpnia 201 7 w sprawie regulatninu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publiczny

szkoly podstawową, publiczną szkoly ponadpodstawowd lub publicznęl placówki oraz trybu pracy koinigi
konkursowa (Dz U. z 20 17 r. poz. 1587) uchwala się, co następuje:

$ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Międz)/szkolnego Ośrodka Sportowego,
z siedzibą w Pruszkowie.
$ 2. Akceptuje się treść ogłoszenia o konkursie, w bnzinieniu określonym w załączniku do
mniejszą uchwały.

g 3. 1. Ogłoszenie o konkursie podlega zarńeszczeniu na stronie intemetową Powiatu
Pruszl(owskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
2. Ogłoszenie zostanie upublicznione w dniu 25 lutego 2019 r.

$ 4. Postanawiasię wystąpić do:
1) Mazowieckiego Kuratora OświaW;
2) Rady Pedagogiczną Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie;
3) Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wPruszkowie;
4) Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Pruszkowie;
5) Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego ,,Solidamość" Region Mazowsze,
SekcjaOświaty i Wychowania

- w sprawiewyznaczeniaprzedstawicielido koinigi konkursowej;

$ 5. Nadzórnad realizacjąuchwałypowierzasięPaniAgnieszceKuźińńskid
ZarząduPowiatu Pmszkowskiego.
$ 6. Uchwała wchodzi w 4rcie z dniem podjęcia

Krzysztof Rym uza

Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

Andrzej Kurzela

Członkowi

Uzasadnienie
do uchwał' w sprawie ogłoszeniakonkursu na stanowisko dyrektora
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie
Z dniem 30 kwietnia 2019 r. kończy się olaes powierzeniapełnieniaobowitłzków
dyrektora Międzyszkolnego
]<lwasiborskiemu.

Ośrodka Sportowego w

Pmszkowie Panu Grzegorzowi

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Pruszl(owie, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego - w zakresie swoich kompetencji
wskazanych w art. 29 ust. l pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - mniejszą uchwałą rozpocą'na
procedurękonkursowa.
Zarząd Powiatu ogłasza konkurs w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodową z 11 sierpnia 2017 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznego przedszkola, publiczną szkoły podstawową, publiczną szkoły
ponadpodstawowąlub publiczną placówki oraz trybu pracy korŃgi konkursowa(Dz. U.
z 2017 r. poz. 1587).
Zarząd Powiatu występuje do organów, przedstawiciele których wchodzą w skład
koinigi konkursowa, o ich wyznaczenie.

W odniesieniu do uchwały nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie przyjęcia programurozwoju Powiatu
Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 - 2025.
Aktualizaqa 2017, niniąsza uchwała nie ma powiązania

"Załącznik
nr...-61
. . . . do
Protokołu nr./{1?(2.ia.(.S
z posiedzenia Zarządu

Powiatu

UCHWAŁA NR Jg./#Z/2019
Zarządu Powiatu.Pruszkowskiego

z dnia .491m@.. 2019r.

)v sprawie przyjęcia planu doHinansolvaniaform doskonaleniazawodowegonauczycieli
na 2019 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansosvania opłat pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli,
na które dofinansmvaniejest przyznalvane
Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) i 70 a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz $ 7 i8 rozporządzeniaMinistra Edukacji
Narodową z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli(Dz.U. z 2019 r. poz. 136) uchwala się, co następuje:

g 1. Srodki

na dofinansowanie

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zaplanowane

w budżecie
PowiatuPruszkowskiego
na 2019r. w kwocie154500,00zł, dzielisię
w następujący sposób:
1) 40 % środków przeznacza się na doHtnansowanie:
a) opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie;
b) opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli
dla nauczycieli skierowanychprzez dyrektora szkoły lub placówki;

c) opłat za udział nauczycieli skierowanychprzez dyrektora szkoły lub placówki
w seminariach konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli.
2) 60 % środków na wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia
nauczycieli, poradnie psychologiczno -- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
i biblioteki pedagogiczne.

$ 2. Ustala się na 2019 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w $ 2
pkt l lit. a w wysokości do 100% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dlajednego nauczyciela w roku.
g 3. Ustala się na 2019 r. następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli,
prowadzone przez uczelnie, które mogą być objęte dofinansowaniem, o którym mowa w $ 2:
1) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania koldnego przedmiotu lub
prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki;

2) studia podyplomowe oraz kursy kwaliHikacŃneprowadzone przez uczelnie nadające
kwalifikacje
z
zawodowych;

przygotowania

pedagogicznego

-

dla

nauczycieli

przedmiotów

3) studia podyplomowe, kursy kwalinikacyjne oraz inne formy doskonalenia nauczycieli,
zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki, ze szczególnym uwzględnieniem następujących
priorytetów:
a) podniesienie kompetencji w zakresie skutecznych strategii nauczania oraz pracy z uczniem
ze specyficznymi trudnościami w nauce;

b) podniesienie kompetencji w zakresie nauczania z wykorzystaniem technologii
informacyjno - komunikacyjnych;

c) przygotowanie do pracy w nowej podstawie programową;
d) realizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej.
g 4. 1. Wnioski o dofinansowanie opłat, o których mowa w $ 2 pkt l nauczyciele,

w tym nauczycielena stanowiskachkierowniczych, składajądo Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.
2. Wzory wniosków stanowią załączniki nr l i m 2 do uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć:

1) oryginał lub poświadczoneza zgodność z oryginałem kopię dokumentu,na podstawie
którego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu kształcenia, ukończenie
kursu kwaliHjkacyjnego lub inną formy doskonalenia objętej doHinansowaniemlub jel etapu;
2) dowód wniesienia opłaty za formę kształcenia lub doskonalenia, którą wniosek dotyczy.
g 5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, po przeprowadzeniu analizy formalnej wniosku.
$ 6. Ustala się termin zakończenia procedury przyznawania dofinansowania, o którym mowa
w $ 4 do dnia 30 listopada 201 9 r.
$ 7. Zobowiązuje
się dyrektorów
szkół i placówek do złożenia sprawozdań
z wykorzystania w 2019 r. środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie do dnia 30
marca 2020 r.

g 8. Wykonanieuchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
g 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza
Wojciech Galvkowski

Agnieszka Kuźmińs

Grzegorz Kamińsl

Andrzej Kurzela

Uzasadnienie

w sprawie przyjęcia planu dofinanso)vania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2019 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansmvania opłat pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli,
na które dofinansowaniejest przyznawane

Zgodnie z art. 70a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -- Karta Nauczyciela,
w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok wyodrębniono środki na dofinansowanie

doskonaleniazawodowegonauczycieli w kwocie 154 500,00: Dział 801
i wychowanie, Rozdział 80146
Dział 854

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -- 132 000,00 oraz

Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85446

doskonalenie nauczycieli

oświata

Dokształcanie

22 500,00.

Maksymalną kwotę dofinansowaniaopłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez
uczelnie

oraz

specjalności

i

formy

kształcenia

nauczycieli,

które

będą objęte

doHinansowaniem,
ustalonow porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek.

Podziału środków finansowych dokonano po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych zrzeszającychnauczycieli: Związku Nauczycielstwa Polskiego -- Oddział
w Pruszkowie.
W odniesieniu do uchwały m XLIV/376/201 8 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego:
Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015

2025. Aktualizada 2017, ninidsza

uchwała wpisuje się w obszar: Wysoki kapitał ludzki i społeczny jako podstawa rozwoju
gospodarczego", realizuje cel: Poprawa jakości edukac:ji i podnoszenie kapitału ludzkiego
pozwalające mieszkańcom na uzyskanie satysfakcji zawodowej i stymulujące rozwój regionu.
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IJchwała

nr .....,/ŹI...../...g.ł....../20i9

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

W

z dnia .../3..Ć{4;il:ęllU.....
2019 r
w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania samochodu osobowego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

gl. 1. Przekazuje
się do nieodpłatnego korzystania samochód osobowy
Volkswagen Polo o numerze rdestracynym WPR GP 03, Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30.
2. Zasady korzystania z przekazanego samochodu, ustala się w załączniku do
uchwały.

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

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski
Agnieszka Kuźmińsk

Grzegorz Kamiński

Andrzej Kurzela

Uzasadnienie
do uchwały nr ....!41gl..../.....g..ł....../2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..43..(l:(!łĄ::!i.8e..
2019r.

Samochód osobowy Volkswagen Polo o numerze rejestracyjnym WPR GP 03 stanowi
składnik majątku trwałego, którego właścicielem jest Powiat Pruszkowski.
W szczegółowej ewidenqi samochód jest na stanie Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie, pod nr SP/ST-581. Samochód został zakupiony w 2007 r. za cenę 39 040 zł.
W międzyczasieuległ pełnej amortyzacji, wartość netto wynosi 0,00zł.

Wcześniej samochód był użytkowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia z siedzibą

w Piastowie,przy ul. Ks. J. Popiełuszki24. Po zakupienowegosamochodu,
stał się
zbyteczny, zaś potrzebę posiadania własnego środka transportu zgłosiło Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Realizaqa zadań z zakresu ustawy o rehabilitaqi społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie, w szczególnościpolegającychna zapewnieniu opieki

i wychowaniadla dzieci całkowicielub częściowopozbawionych
tej opieki ze strony
rodziców, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
udzielaniu pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia i integraqi
ze środowiskiem oraz udzielaniu pomocy osobom, które otrzymały status uchodźcy,
związana jest z czystymi wyjazdami pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
do miejsc zamieszkania tychże osób.

Z realizacją powyższych zadań łączy się potrzeba zapewnienia PCPR stałej, sprawnej
łączności komunikacyjnej w obrębie Powiatu Pruszkowskiego.
Po przekazaniu samochód,przyjmie lokalizacjenowego właściciela/użytkownika, tj
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 05-800Pruszków, ul. Drzymały 30.

NACZELNIK
Wydziału

