Uchwała Nr.....,ZZ'.

./....ZeŻ ....../20] 9

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......6.../ll(l.&&G#n......
2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie położonego
u zbiegu ulic Parzniewskiej i Południowej
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), ait. 106 ustawy $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 201 8 r. poz. 2096 i 1629 iz 2019 r. poz. 60)
Diaz art. 24 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 iz 2019 r. poz. 60 i 235) uchwala się, co następuje:

g 1. Uzgadnia się projekt midscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obszaru Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie położonego u zbiegu ulic
Parzniewskią i Południową, określonegowe wniosku PrezydentaMiasta Pruszkowa
z dnia 18.02.2019 r. (data wpływu) w sprawie znak: WA.0722.6.2019.

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

1. Krzysztof Rymuza

2. Wojciech Gawkowski

3. Agnieszk i Kuźmińsk

4. Grzegorz Kamińsk

UZASADNIENIE
Pismemz dnia 18.02.2019 r. (data wpływu) znak Ab.6721.9.4.2019.MK.54 Prezydent
Miasta Pruszkowa zvnócił się do Zarządu Powiatu Pmszkowskiego o uzgodnienie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy

w Pruszkowiepołożonegou zbiegu ulic Parzniewskiąi Południową.
Wydział Architektury, po zapoznaniu się z opiniami Wydziału Inwestyc:ji
i Ochrony Srodowiska oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
nie przedkłada Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego uwag do projektu midscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

JednocześnieWydział Architektury informuje, że rysunek projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawiera wyrys z obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennegoz 2000 r. oraz wyrys z projektu studium.
Na obszarze objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego z 2015 r. Przedmiotowy projekt planu midscowego jest zgodny w zakresie

ftmkcji terenu z projektem studium i niezgodny z obowiWyącym studium. Należy jednak
zauważyć, że obowiązujący miąscowy plan zagospodarowaniaprzestrzermegozostał
sporządzony i uchwalony w oparciu o obowiązujące studium.

JednocześnieWydział Architektury informuje, iż przedłożonyprojekt uchwały odnosi się
do dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.
Aktualizacja 2017" w zakresie (określonego w ww. strategii) obszaru ,,Sprawna i otwarta
na mieszkańców administracja" i wpływa na realizację celu strategicznego ,,S": ,,Osiągnięcie
wysokiego poziomu współpracy jednostek administracji, aby realizować wspólne cele
efektywniej i kompleksowo"
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Uchwała Nr.....-Z.2-. ./...../{3;g.
...../2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......€..źna(tK--'...... 2019 r.

w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego częściPiastowa ,,J. Tuwima"
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 2018 r. poz. 2096 i 1629 iz 2019 r. poz. 60)
oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945iz 2019 r. poz. 60 i 235) uchwalasię, co następuje:

$ 1. Odmawia się uzgodnienia pr(jektu miąscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Piastowa ,,J. Tuwima'', określonego we wniosku Burmistrza
Miasta Piastowa z dnia 19.02.2019 r. w sprawie znak: WA.0722.7.2019.

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

1. KrzysztofRymuza

2. Wojciech Gawkowski

3. Agnieszka Kuźmii!;iGa

4. Grzegorz Kamil;

zasle(pca NACZELNIKA
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 19.02.2019 r. znak W13.6722.3.3.JT.2017.KJBurmistrz Miasta

Piastowa zwrócił się do Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoo uzgodnienieprojektu
miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części Piastowa ,,J. Tuwima"

Wydział Architektury, po zapoznaniu się z opiniami Wydziału Inwestyqi
i Ochrony Srodowiska oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
przedkładaZarządowi Powiatu Pruszkowskiegonastępująceuwagi do projektu miąscowego
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 powimiy odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124) w zakresie szerokości drogi publiczną
ul. Dworcowej
(3-KDL). Według projektu planu szerokość drogi 3-KDL w granicach projektu planu
wynosi 10 m. W związku z tym szerokość ul. Dworcowej nie odpowiada parametrom
wskazanym w $ 7 ust. l ww. rozporządzenia. W przedłożonym materiale do uzgodnienia
projektu planu przekazano analizę, o którą mowa w $ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia,
jednak przedłużona analiza nie obejmuje omawianego odcinka ul. Dworcową .
2. Należy skorygować rysunek projektu planu w zakresie usytuowania linii zabudowy
na terenach przyległych do ul. Tuwima i ul. Dworcowej
linie zabudowy należy
usytuować w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ww. dróg.
3. Proponuje się uzupełnić tekst projektu planu o wskazanie obowiyuUących miejscowych
planów zagospodarowaniaprzestrzennego,które częściowo stracą moc wskutek wejścia
w życie przedmiotowego projektu planu.
4. Proponuje się doprecyzować pojęcie ,,tereny funkc:jonalne" zawarte w $ 13 ust. 3 tekstu
projektu planu.

5. Proponujesię uczytelnić rysunek projektu planu w zakresieinformacji dot. odległości
nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach
zagospodarowania.Na przedłożonym rysunku projektu planu brak jest możliwości
jednoznacznego
zidentynikowania
linii
wymiarowych
oraz
wymiarów
(w szczególności na ciemnym tle terenów MW).

6. Należy doprowadzić rysunek projektu planu do zgodności z ustawą o transporcie
kolejowym w zakresie usytuowania linii zabudowy na terenie l-MW/U od granicy
obszaru kolejowego oraz od osi skrajnego toru.

Jednocześnie Wydział Architektury infomluje, że Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami zgłosił uwagę następującej treści: ,,Zgodnie z projektem planu ścięcia
narożne na wysokości ul. Grunwaldzkid na skrzyżowaniu z drogą powiatową AI. Tysiąclecia
zostało włączone w pas drogi powiatową. Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez
stosowanie ściąć narożnych ułatwiających widoczność użytkownikom włączających
się do ruchu drogi głównej należyjednoznacznie do elementu drogi niższej kategorii d. drogi
gminnej. Linie rozgraniczające drogę powiatową AI. Tysiąclecia powinny pozostać
w niezmienionych granicach bez włączenia trójkąta widoczności ul. Grunwaldzkiej."

Wydział Architektury informuje, że ww. kwestia w analogiczną sprawie była
przedmiotemrozważań SamorządowegoKolegium Odwoławczego opinia WGN stoi
w sprzeczności ze stanowiskiem organu wyższej instancji, dlatego Wydział Architektury
rekomenduje nie uwzględniać powyższej uwagi.
JednocześnieWydział Architektury informuje, iż przedłożony projekt uchwały odnosi się
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Uchwała nr . ..Z.4 ..../...{łlQS../2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .G:z09Q]ZC8&.
2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 995 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

g 1. Pozytywnie

opiniuje się projekt umowy

z Gminą Brwinów

dotyczącej

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegająca na budowie
chodnika wzdłuż drogi powiatową ul. Nadarzyńskiej
skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta.

w żółwinie

na odcinku

od

$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
Panu Wojciechowi Gawkowskiemu.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

'+llii//
......""''.+

Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

]JbZ..:....

UZASADNIENIE
Do uchwały nr 22. /,2Oś' / 20 19
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia GI..omu r Aag'u.

w związku z planowanąprzez (iinmę Brwinów budową chodmka
wzdłuż

drogi powiatowej

ul. Nadarzyńskiej

w

żółwinie

na odc.

od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta -- droga powiatowa Nr
3 109W, konieczne jest wyrażenie zgody Zarządu Powiatu na podpisanie
umowy w celu wykonania w/w prac.

Umowa nie powoduje skutków finansowych dla Powiatu
Pruszkowskiego

oraz nie odnosi

się do ,,Strategii

Rozwoju

Powiatu

Pruszkowskiego na lata 2015-2025" oraz aktualizacji w 20 17 r.

«,u ĆŁMHŁ:
l#gr fnŻ. ](}Z#diLa rJ, H

Uchwała nr . . 22. ..../..zźZ2.../2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ..G.i3MQlr&śk.
2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

g 1. Pozytywnie opiniuje się projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczącą
udzielenia pomocy rzeczową Powiatowi Pruszkowskiemuna zaprojektowanie i budowę
przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerową łączącego nowo wybudowana ścieżkę
rowerową z drogą powiatową nr 4 108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice.
$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
Panu Wojciechowi Gawkowskiemu.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

g

UZASADNIENIE
Do uchwały nr .Ź2-/,'ó410/ 20 19
ZarząduPowiatu Pruszkowskiego
z dnia .6..ićVtc&al-g{
#©Hg..

W związku z podjętą Uchwałą nr IV.34.2019 z dnia
24 stycznia2019r. Rady Miąskiej

w Brwinowie, konieczne jest

wyrażenie zgody Zarządu Powiatu na podpisanie umowy dotyczącej
udzielenia

pomocy

na zaprojektowanie

rzeczową

Powiatowi

Pruszkowskiemu

i budowę przepustu wraz z fragmentem ścieżki

rowerowej łączącego nowo wybudowana ścieżkę rowerową z drogą
powiatową nr 4108W na działce 195/2 obręb 0009 Kotowice.
Umowa

nie powoduje

skutków

nlnansowych dla Powiatu

Pruszkowskiegooraz nie odnosi się do ,,StrategiiRozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 2015-2025" oraz aktualizacji w 2017 r.
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Uchwała nr . ..-&&..../..{ŹÓZ.../2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ..GI.ilnęiv:R=
2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

g 1. Pozytywnie opiniuje się pr(sekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego
udostępnienia części pasa drogowego ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie, dla celów
realizacji przez Gminę Brwinów włączenia ul. Kusocińskiego do drogi powiatową
nr 3 111W ul. Powstańców Warszawy.
$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się WicestarościePruszkowskiemu
Panu Wojciechowi Gawkowskiemu.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

UZASADNIENIE
Do uchwały nr 22.- //4q / 2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 6.dMś}3r%.& Mw

W związku

z planowaną przez Gminę

skrzyżowania drogi powiatową

Brwinów

przebudową

ru 3 ll IW ul. Powstańców Warszawy

zdrogą gminną ul. Kusocińskiegow Brwinowie, koniecznejest
wyrażenie zgody Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na udostępnienie

części pasa drogowegoul. PowstańcówWarszawyw Brwinowie
dla celów realizacji przez Gminę Brwinów włączenia ul. Kusocińskiego
do drogi powiatowej nr 3 111W ul. Powstańców Warszawy.

Porozumienienie powoduje skutków finansowych dla Powiatu
Pruszkowskiego oraz nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu

Pruszkowskiego na lata 2015-2025" oraz aktualizacji w 2017 r.
v}d:id« r««,:i#lĘd««v Ś-M.«ók--iż. ]łlĆ(llżń CŁ;njeZ
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Uchwała nr . . .&a . . ../.iCĆi12.../20i9

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia Z..dŁUg:kę#n
2019 r.
w sprawiezaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miasto Pruszków
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków
dotyczącego udostępnienia części drogi publiczną o kategorii drogi powiatową nr 3 1 12W,

stanowiącejczęść działki o numerze 168/5 z obrębu 16 w m. Pruszków, dla celów
realizacji przez Gminę Miasto Pruszków przebudowy skrzyżowania ulicy Promyka z ulicą
Królowej Jadwigi.
$ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
Panu Wojciechowi Gawkowskiemu.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkuvski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

UZASADNIENIE
Do uchwały nr 2Ż- /żXZ / 2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia G.:mPfvę#- W.

W związku z planowaną przez Gminę Miasto Pruszków przebudową
skrzyżowania drogi powiatową nr 3 112W ul. Promyka z drogą gminną
ul. Królową

Jadwigi w Pruszkowie, konieczne jest wyrażenie zgody

Zarządu Powiatu Pruszkowskiegona udostępnienieczęści drogi
publiczną

o kategorii

drogi powiatową

nr 3112W stanowiącej część

działki o numerze 168/5 z obrębu 16 w m. Pruszków, dla celów realizacji
przez Gminę Miasto Pruszków przebudowy skrzyżowania ulicy Promyka
z ulicą Królową Jadwigi.

Porozumienienie powoduje skutków finansowych dla Powiatu

Pruszkowskiegooraz nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 20 15-2025" oraz aktualizacji w 2017 r.
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UchwałaNr ..a./rZ43/'...2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ....6.J+%gxwgę,:.........2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarcenieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348; z 20 19 r. poz. 270) Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

$ 1.1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do użyczenia.

1.2. Wykaz, o którym mowa w ust. l stanowi załącznik do ninidszą uchwały.
$ 2.1. Wykaz podlega podaniu do publiczną wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz na stronie
internetową Powiatu Pruszkowskiego.

2.2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlegapublikacji w prasie lokalną.

g 3. Wykonanie uchwały powierza się Pani Agnieszce Kuźmińskid

Członkowi

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem po(jęcia

/

@Ł.

Krzysztof Rym uza.
Wojciech Gawkowski.

źH

Agnieszka KuźmińŚka
Grzegorz Kamiński:
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UZASADNIENIE

Wobec obowiązku wynikającego z art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarcenieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) zgodnie z którym ,,właściwy
organ sporządzai podaje do publiczną wiadomości wykaz niemchomości przeznaczonych do

zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie" ninidsza uchwała jest
konieczna i uzasadniona.

Do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie

przeznacza się pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze budynku przy
ul. Kraszewskiego 18. Podjęcie niniejszej uchwały nie ma wpływu na ,,Strategięrozwoju
powiatu pruszkowskiego na lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017"

Monika Olczyk-Tvfardowska
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Uchwała Nr ..iZZ.../.:łl({Śf../2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ...6.&kg3ń$4Ę..2019 r.

w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 586/4 obr. 02 m. Piastów,
wydzielona pod poszerzeniedrogi publicznej powiatowej (ul. Warszawska)

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, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

g 1. Wyraża się zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 79 800 zł (słownie:
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat
Pruszkowski części nieruchomości wydzielonej pod poszerzeniedrogi publiczną powiatową ,

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 586/4 o pow. 228 mź,
obr. 02 m. Piastów, dla którą Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą

g 2. Akceptuje się projekt protokołu uzgodnień oraz wydania nieruchomości, stanowiący
podstawę wypłaty odszkodowania, w brzmieniu określonym w załączniku do ninidszej
uchwały.

$ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Agnieszce Kuźmińskiej
Zarządu.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza
Wojciech Gawkowski
Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

Członkowi

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniającą decyzję z dnia 2 listopada 2000 r. Burmistrz

Miasta Piastowa zatwierdził, na wniosek właściciela podział nieruchomości oznaczoną

w ewidenc:jigruntów i budynkówjako działka nr ew. 586 obr. 02 m. Piastów.
Decyzją tą wydzielono m.in. działkę nr ew. 586/4 o pow. 0,0228 ha przeznaczoną pod
drogę publiczną powiatową (ul. Warszawska). W dniu, w którym decyzja o podziale stała się
ostateczna,działka nr ew. 586/4 z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Pruszkowskiego
- stosownie do art. 98 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami.
Za ww. działkę nr ew. 586/4 o pow. 0,0228 ha, przysługuje odszkodowanie w wysokości

uzgodniona pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiegoa poprzedniąwłaścicielką
nieruchomości:

prawie własności nieruchomości.

Na spotkaniu w dniu 18 lutego 2019 r. w wyniku negocjacji ustalono odszkodowanie
w wysokości 350 zł/m2 za gmnt plus naniesienia budowlane tj. 79 800 zł.
Biorąc pod uwagę dostępne w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
operaty szacunkowo, ww. kwotajest poniża wartości rynkową nieruchomości.
Srodki budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 pozwalają na zrealizowanie

roszczeniaw bieżącym roku budżetowym. W związku z powyższym, uzasadnionejest
wyrażenie zgody na odszkodowanie we wskazanej wysokości. Wyrażenie zgody przez Zarząd

Powiatu na ww. propozycję będzie skutkować podpisaniem stosownegoprotokołu
stanowiącego podstawę wypłaty odszkodowania.

W strategii rozwoju Powiatu Pmszkowskiegona lata 2015-2025.Aktualizacja 2017
uchwała wpisuje się w obszar ,,Przyjazne mieszkańcom rozwiązania komunikacyjne" cel
,,Zapewnienie

sprawnej

komunikacji

wewnątrz

powiatu

i połączeń

z Warszawą,

a także

zwiększenie dostępności altematyw dla samochodu"

Finansowanie dział 700, rozdział 70005, paragraf 4590
odszkodowanie.

Z.ca N h C ZE L N l KA
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środki Powiatu

Uchwała nr. . ga../.{ęl!. .../2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia. .ę'..'lIdIA'!,Eęh201
9 r.
w spralvie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upo)vszechniania

kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawieart. 19a ust. l ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala
się, co następuje:

$ 1. Nie zleca się realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizyczną pn. ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców

Gminy Brwinów w zakresieorganizacji XX Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi
leżąc", o którym mowa w ofercie złożono przez Towarzystwo Gimnastyczna ,,Sokół"
im. Druha Ignacego Kozielewskiego w Brwinowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

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

Krzysztof Rymuza
Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińsk

Grzegorz Kamiński

U ZASAD

NIE NIE

do uchwali' Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z art. 19austawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpożytkupublicznego
i o wolontariacie, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić
organizadi pozarządowejlub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterzelokalnym lub
regionalnym, spełniającegołącznie określone w ustawie warunki. Przepis ten ma charakter
uznaniowy.

W przypadku oferty złożonej przez Towarzystwo Gimnastyczna ,,Sokół" im. Dmha
Ignacego Kozielewskiego w Brwinowie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego nie uznaje za
celowe powierzenie realizaqi zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,
pn. ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Brwinów
w zakresie organizacji XX Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc". Należy
wskazać,że oferent złożył swoją ofertę kilka dni po zakończeniuotwartego konkursu ofert,
w którym nie wziął udziału. Przyznaniedotacji byłoby w tej sytuacji preferowaniemjednej
organizacji pozarządowe kosztem organizacji, które wzięli' udział w konkursie.
Oferta Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół" im. Druha Ignacego Kozielewskiego
w Brwinowie zostałazamieszczonana 7 dni w Biuletynie Informaqi Publicznej,na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na stronie intemetową Powiatu
Pruszkowskiego. W ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi.

x.w. McnuLf«ikn.-.gz.
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Uchwała

nr

....Z:g::....../....żq6...../2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .....6.....'%.#wc.a....
2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Powiatu Pruszkowskiego
Na podstawie art. 48 ust. l 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:

g 1. 1. Upoważnia się Pana Michała Landowskiego - Sekretarza Powiatu Pruszkowskiego
do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień
publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany stanowiska lub rozwiązania
stosunku pracy.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu

Ę 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski
Agnieszka Kuźmińska
&

Grzegorz Kamiński

Uzasadnienie
do uchwały

nr .....22:....../.....,24Ó..../2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .....(P..444,!Qr:Ętl3b..
2019 r

Podstawę do realizaqi niniejszej uchwały stanowi zarządzenieStarosty Pruszkowskiego
nr 26/2016z dnia 28 lipca 2016roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, gdzie
zgodnie z regulaminem do udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych
brutto wymagane jest złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki
organizacyjnej,kierownika komórki organizacyjnejlub osobęna samodzielnymstanowisku
pracy oraz osoby zastępująceje podczas ich nieobecności działających z upoważnia Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, nadzorującego
pracękomórki merytorycznej.

W związku z powyższym zachodzi koniecznośćudzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego upoważnienia dla SekretarzaPanaMichała Landowskiego do podpisywania
wniosków o zamówienia publiczne do wartości 8 000 złotych brutto związanych
z prowadzeniem bieżącejdziałalności powiatu.
Uchwała nie wpisuje się w program rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: ,,StrategiaRozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025". Aktualizaqa
Nr XLIV/ 376/ 2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

2017 (uchwała Rady Powiatu
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