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Uchwała Nr
/ /1ŹO /2019
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia Ż4 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetuPowiatu Pruszkowskiegona 2019r.
Na podstawieart. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poźn. zm.) oraz $ 7 uchwały
Nr 111/33/2018Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Pruszkowskiegona rok 2019 zmienioną uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego
Nr V/43/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. - uchwala się, co następuje:

g 1. W planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2019 r. w tabeli nr
2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
g 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia ZH" marca 2019 r
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r
Zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2019 r. dokonuje się
w związku z:

przeniesieniamipo stroniewydatków kwoty 3 813,50 zł w paragrafie4700 w dziale 801,
w rozdziale 80146 -- Dokształcanie i doskonalenienauczycieli z planu Starostwa
Powiatowego do planu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie (3 13,50 zł)

i planu Liceum Ogólnokształcącegoim. T. Kościuszki w Pruszkowie (3 500,00 zł)
z przeznaczeniem na szkolenie kadry szkoły w zakresie bezpieczeństwa;

przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195
Pozostała działalność kwoty 50 000,00 zł w ramach planu Poradni Psychologiczno
Pedagogicznejw Pruszkowie z przeznaczeniemna realizację projektu ,,Za życiem" na
prowadzenie wczesnegowspomagania rozwoju dziecka;
przeniesieniami kwoty 6 066,58 zł w paragrafie 4307 i kwoty 1 373,42 w paragrafie 4309
w dziale 801, rozdziale 80195 -- Pozostała działalność z planu Starostwa do planu Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie w związku z realizacją projektu
pn.: ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów okaz rozwój indywidualnego
podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach
powiatu Pruszkowskiego";
przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków w dziale 854, rozdziale 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 1 000,00 zł
w ramach planu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pruszkowie z przeznaczeniem
na badania okresowe pracowników.
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uch)bała
Nr..&5...../...434.../20i
9

"U"'H'==;'ĘmV':'
z dnia ...dŁ..bl©ri0.z....2019 r.
w sprawie )wysokościodszkodolvania za działkę nr ew. 106/5obr. Podolszyn No1vy
gm. Raszyn,)vydzielonąpod poszerzeniedrogi publicznej powiatolvej

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:

g [. Wyraża się zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 22 ]40 z] (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat
Pruszkowski części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publiczną powiatowej,
oznaczonejw ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 106/5 o pow. 123 m2,
obr. PodolszynNowy gm. Raszyn, dla którą Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę

wieczystąNr
g 2. Akceptuje się projekt protokołu uzgodnień oraz wydania nieruchomości, stanowiący

podstawę wypłaty odszkodowania,w brzmieniu określonym w załączniku do ninidszd
uchwały.
g 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Agnieszce Kuźmińskiej
Zarządu.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza
Wojciech Gawko)vski

Agnieszka l(uźmińsk:
/

Grzegorz Kamiński

Członkowi

Uzasadnienie

Decyzją Nr 57/201 8 z dnia 9 lipca 2018 r. Wójt Gminy Raszyn zatwierdził, na wniosek

właścicielki podział nieruchomościoznaczoną w ewidencji gruntów i budynkówjako działka
ru ew. 106 obr. Podolszyn Nowy gm. Raszyn.Decyzją tą wydzielono m.in. działkę nr ew. 106/5

o pow. 0,0123 ha przeznaczoną
pod poszerzeniedrogi publicznej powiatową (ul. Złota).
W dniu, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna,działka nr ew. 106/5 z mocy prawa

przeszłana własnośćPowiatuPruszkowskiego stosowniedo art. 98 ust. l ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami.
Za ww. działkę nr ew. 106/5 o pow. 0,0123 ha, przysługuje odszkodowanie w wysokości

uzgodniono pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego a poprzednim właścicielem
nieruchomości:

w prawie własności nieruchomości.

Na spotkaniu w dniu l marca 2019 r. w wyniku negocjacji ustalono odszkodowanie

w wysokości 180 zł/mż za niemchomość oznaczonąw ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr ew. 106/5 o pow. 0,0123 ha co daje łącznie kwotę 22 140 zł.

Biorąc pod uwagę dostępnew Wydziale Geodezji i GospodarkiNieruchomościami
operaty szacunkowe, ww. kwota oscyluje wokół wartości rynkowej 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 Pruszkowskiegona lata 2015-2025.Aktualizacja 2017
uchwała wpisuje się w obszar ,,PrzMaznemieszkańcom rozwiązania komunikacyjne" cel

,,Zapewnieniesprawnej komunikacji wewnątrz powiatu i połączeń z Warszawą,a także
zwiększenie dostępności altematyw dla samochodu".

Finansowaniedział 700, rozdział 70005, paragraf 4590

środki Powiatu

odszkodowanie
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IJchwała

nr ...115....../....41i2/../20]9

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .2H11dd(©..r.
2019 r.

w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy dotyczącej użyczenia
składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu
Pruszkowskiego, Komendantowi Stołecznej Policji w Warszawie
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:

$ 1. Pozytywnie opiniuje się treść aneksunr l do umowy WO. Nr 87. A 80. 2019,
z dnia 29 grudnia 2017 r., dotyczącą użyczenia składników rzeczowych majątku
ruchomego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego, Komendantowi
Stołeczna Policji w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski
Agnieszka Kuźmińsk

Grzegorz Kamiński

.

Uzasadnienie
do uchwały n r ....IZ51......./....43i2{....../2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ...iZlł.....(!!)i@{.@:(.
2019r.

W dniu 15 marca 2019 r. od Komendanta Powiatowej Poliqi w
do tut. urzędu wpłyndo

Pruszkowie
pismo oznaczone sygnaturą KPP-Op-685/19, dotyczące

rozważenia zwrotu użyczonego prędkościomierza kontrolnego do pomiaru
prędkości pojazdów w ruchu, oznaczonego PolCam nr 1138PL.

Wydział Obsługi Urzędu pozytywnie opiniuje wniosek i proponuję przyjąć zwracany
prędkościomierz.

Aktualnie w ramach umowy na stanie Komendy StołecznejPoliqi znajdują się
użyczone przez Powiat Pruszkowski, następujące składniki rzeczowe majątku
ruchomego:
1) samochód osobowy Skoda Octavia 2,0 Turbo, nr rej. WPR OIVA;
2) samochód osobowy Skoda Fabia 1,8 nr rej. WPR 03VA;
3) dwa komplety prędkościomierzy do kontrolnego pomiaru prędkości pojazdów
w ruchu drogowym (wideorejestratory), model Pol Cam 2006, o numerach
fabrycznych: 1135i 1138;
4) dwa komplety sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym.

Docelowo użyczony majątek został przekazany Komendzie Powiatowej Poliqi
w Pruszkowiei jest przeztę jednostkę wykorzystywany.
Użyczony majątek jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w Pruszkowie

NACZELNIK

Uchwała nr 25:/.411&./2019

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnychprzypadających wedlug algorytmu w 2019 roku na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. l pkt 7 i8 i ust. 2 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U.z2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354), w związku z uchwałą
Nr VI/62/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 19 marca2019 r. w sprawiepodziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających
według a]gorytmu w 20] 9 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społeczną oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
uchwala się co następuje:
g 1. Ustala

się

podział

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnychprzypadającychwedług algorytmu w 2019 roku na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

g 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Pruszkowie.

g3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się panu Grzegorzowi Kamińskiemu
Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza
Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińska

Grzegorz Kamiński

UZASADNIENIE
W związku z wystąpieniem sytuacji znacznego niedoboru środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychprzekazanych według algorytmu
dla Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku na realizację zadań określonych w us/aw/e z duża

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zau'odoweJ
i społecznejoraz zatrudnianiuosób
n/epe/gosp/"au/nych, w stosunku do realnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego,

a także w związku z Uc/zwa/q ]Vr }'Z/ó2/20/9 .Rady /'ow/a/z/ Prz/szkowskiego

z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie podziału środków PctństwowegoFtŁnduszttRehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przypadcUącychwedług algorytmtŁ w 2019 roku dta Powiatu
Pruszkowskiego na recitizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
f społeczną/ oraz zab'z/dnfan/u osób m/epe//zosprćnpi/nyc/z,
zachodzi potrzeba dokonania przez
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społeczną osób
niepełnosprawnych w 201 9 roku, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Pruszkowie.
Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej SpołecznejRady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała wpisuje się w Obszar:Bezpieczeństwoi równość szans,Cel J: Poprawa
efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewmayącerealne i adekwatne
do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym, a także Cel L: Włączenie społeczne zapewmalące
członkom różnych grup społecznych równe korzystanie z oferty powiatu, Strategii Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 201 5-2025. Aktualizacja 2017.

y Rodzie)e

REHABILITACJI

rAVKOŚCIĄ
y RodżińiĆ

]ciejewski

Uchwała nr &ę].4al{../2019

e==#"
WU:'T;2nW:r
z dnia ....#ł..DVMśó9Z...
2019roku
w sprawie określenia zasadrozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania
ze środków Pańshvowego Funduszu Rehabilitacji.Osób Niepełnosprawnych do zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku

Na podstawie art 35a ust. l pkt 7 i8 l ust. 2 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatmdnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U.z2018
r. poz. 511, ]000, 1076, 1925, 2192 i 2354), w związku z' uchwałą
Nr VI/62/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających
według algorytmu w 2019 r. dla Powiatu Pmszkowskiego na realizację zadań określonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
uchwala się co następuje:
g 1. Ustala się zasady rozpatrywania wmosków o przyznanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu

rehabilitacji społeczną osób niepełnosprawnychw 2019 roku w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

g 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Pruszkowie.

g3. Nadzór nad realizacjąuchwały powierzasię panu Grzegorzowi Kamińskiemu
Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Rymuza

Wojciech Gawkowski

Agnieszka Kuźmińs

Grzegorz Kamiński

UZASADNIENIE
W związku z wystąpieniem sytuacji znacznego niedoboru środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychprzekazanych według algorytmu
dla Powiatu Pruszkowskiegow 2019 roku na realizację zadań określonych w us/aw/e z dnia
27 sierpnict 1997 roku: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrtldnianiu osób
/?/epe/gosp/"awnyc/z,
w stosunku do realnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego, a także w związku z uć/zwałyM' }/#ó2/.Rady Pawla/u Prusz#owshego z dn/a
19 marca 2019 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu

Pruszkowskiegorta realizację zadań określonych w ustawie o rehabititclcji zawodowej
i spo/ecz/zey o/"az za/rz/dnżanfz/ osób) n/epe/nosprawnyc/z, zachodzi potrzeba określenia przez
Zarząd Powiatu

Pruszkowskiego

szczegółowych

Zasad rozpo/rJm'am/a

wn/o.yków o prze,znćz/?fe

do$ncinsowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

do zadań z zakresu rehabilitclcji społecznejosób niepełnosprawnychw 2019 roku,
realizowanych przez Powiatowe Centmm Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
Projekt.Zasad uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.

Uchwała wpisuje się w Obszar: Bezpieczeństwoi równość szans, Cel J: Poprawa
efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewniającerealne i adekwatne
do.potrzeb wsparcie osobom potrzebującym, a także Cel L: Włączenie społeczne zapewniające
członkom różnych grup społecznych równe korzystanie z oferty powiatu, Strategii Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 201 5-2025. Aktualizacja 2017.
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