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INFORMACJA NR 8/2019

O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE
od l października do 8 listopada 2019 roku

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu zebrał się na 9

posiedzeniach,

na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

1.

BUDŻETU

l Pozytywnie zaopiniowano i skierowanopod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiegozmieniającą uchwałę w sprawie wieloletnią prognozy
finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
2.

3.

Pozytywnie zaopiniowano i skierowano pod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiegozmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019.
Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków
Pmszkowskiego na 2019 r.(63/305/2019, 68.340.2019).

budżetu

Powiatu

4.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego
na 2019 r.(64.314.2019, 65.328.2019, 67.331.2019).

5.

Zaciągnięte długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 9 758 005,25 na poj€rycie
planowanego deficytu budżetu Powiatu Pmszkowskiego w 2019 roku oraz spłatę
wcześnie zaciągniętychkredytów i pożyczki(69.343.2019).

ll.

INWESTYCn l DROGOWNICTWA

l Pozytywnie zaopiniowano i skierowano pod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pmszkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brwinów.
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3.

4.

Pozytywnie zaopiniowano i skierowanopod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nadarzyn.
Pozytywnie zaopiniowano i skierowano pod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raszyn.
Pozytywme zaopiniowano projekt umowy z Gminą Michałowice dotyczącej
udzielenia
pomocy
rzeczowej
Powiatowi
Pruszkowskiemu,
polegającej

na zaprojektowaniui wykonaniu sygnalizacji świetlną na drodze powiatową
nr 3107Ww Granicy(61/302/201
9).
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6.

Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Nadarzyn dotyczącej udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celową dla Powiatu Pmszkowskiegona remont
ulicy Młochowskiej w Rozalinie -- gmina Nadarzyn (6 1/303/2019).
Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego
udostępnieniaczęści pasa drogowego ul. Wilsona w Brwinowie dla celów realizacji
przez Gminę Brwinów włączenia ul. Kępińskiej do drogi powiatowej nr 3126W
ul. Wilsona (63/306/2019).

7.

Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miastem Pruszków dotyczącego
czasowego przekazania zarządzania nad drogami powiatowymi w celu uzyskania

przezMiastoPruszkówdecyzjiZRiD (64.316.2019).
l

8. Pozytywnie

zaopiniowano

propozycję

Burmistrza

Gminy

Brwinów

w

sprawie

zaliczeniado kategorii drogi gminną, drogi składającejsię z dz. nr ew. 1/4 obr.
Koszajec,gm. Brwinów (64.317.2019).
9. Pozytywme zaopiniowano projekt Aneksu nr l do Porozumienia z dnia 24.05.2019 r.

z Gminą Brwinów dotyczącego zarządzania przystankami komunikacynymi
usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów
(64.318.2019).
10. Pozytywne

zaopiniowano

projekt porozumienia

z Gminą Brwinów

dotyczącego

udostępnienia części pasa drogowego nr 3111W w m. Moszna Wieś dla celów
realizacji przez Gminę włączeniaul. Słonecznej do drogi powiatowej nr 311IW
w m. Moszna Wieś(67.333.2019).
11. Pozytywme zaopiniowano projekt porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna dotyczącego

udostępnienia części drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka w Pmszkowie
(67.334.2019).
12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna dotyczącego
udostępnienia części dróg powiatowych tl. ul. Długa (nr 3 138W), ul. Warsztatowa
(nr 3 135W), ul. Broniewskiego (nr 3 135W) w Pruszkowie (67.335.2019).

13. Pozytywne zaopiniowano propozycję Wolta Gminy Nadarzyn w sprawie pozbawienia

drogi gminnej nr 310399W położonej w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn,
(67.336.2019).
14.Pozytywnie

zaopiniowano

propozycję

Starosty

Pruszkowskiego

w

sprawie

pozbawieniadotychczasowejkategorii odcinka: drogi powiatowej nr 2819W, drogi
powiatową nr 2865W(68.341.2019).
15. Pozytywme zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie
czasowego powierzenia zarządzania częścią dróg powiatowych (68.342.20 19).

lll.

OCHRONA ŚRODOWISKA

l

PrzŃęto treść porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia
zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników,

ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych
na terenie Gminy Brwinów w sezonie 2019/2020 (63/307/2019).
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Przgęto treść porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Piastów
prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg
i chodników,

ścieżek rowerowych

oraz ciągów

pieszo-rowerowych

na drogach

powiatowych na terenie Gminy Piastów w sezonie 2019/2020 (63/308/2019).

lv.

GEODEZJI l GOSPODARKINIERUCHOMOŚCIAMI
1. Pozytywmezaopiniowanoi skierowanopod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiegow sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa
własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki

2

nr ew. 371/13, nr. ew. 371/15 z obrębu Strzeniówka gm. Nadarzyn oraz nr. ew. 838/27
z obrębu Nadarzyn gm. Nadarzyn.

V.

ARCHITEKTURY

l Uzgodniono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowejpolegającej
na budowie domu wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym wraz
z zagospodarowaniem
2.

terenu i

niezbędną infrastmkturą

techniczną

na działce

nr ew. 21 8/1 obr. 4 przy ul. Warszawskie w Piastowie (64.315.2019).
Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru miasta Pmszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą,

ulicą Lipową, południową granicą administracHną miasta Pruszkowa i ulicą
Komorowska (67.332.2019).

VI. EDUKACJI
l Pozytywne zaopiniowanoi skierowanopod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
2

Zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Pruszkowskiego w roku szkolnym 2018/2019 i przekazano Radnym Powiatu
Pruszkowskiego.

3

Pozytywnie zaopiniowano i skierowanopod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Pruszkowski.

VII.

ZDROWIA l POMOCY SPOŁECZNEJ
l

Pozytywnie zaopiniowano i skierowano pod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pmszkowskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

2.

Pozytywme zaopiniowano i skierowanopod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiegozmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających

według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pmszkowskiegona realizację zadań
określonych w ustawie o rehabilitacji zawodową i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
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4.

Powołano komigę konkursowa opiniującą oferty złożone w ramach otwartego
konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Szczepieniaprzeciwko
grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego" (61/304/2019).
Pozytywnie zaopiniowano treść aneksunr l do umowy z Corten Media TomaszSikora
w sprawie objęcia opieką medyczną z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży
3

(pedodoncji)

uczniów

ze

szkół

prowadzonych

przez

Powiat

Pruszkowski

(63/3 09/2019).

5. Wyrażano zgodę na zwiększenie powierzchni wynajmowanej przez Samodzielny

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowiepodmiotowi
leczniczemu SPZOZ Meditrans (63/3 10/20 19).

6. Wyznaczono termin oraz zakres przeprowadzenia kontroli realizacji powierzonego
zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego
Srodowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2019-2020"
(63/31 1/2019).

7. Wyznaczono termin oraz zakres przeprowadzenia kontroli realizacji powierzonego
zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego
środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2019-2020"
(63/312/2019).

8. Udzielono pełnomocnictwadyrektorowi Domu Pomocy Społeczną w Czubinie
do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego przed sądami cywilnymi i organami

egzekucyjnymi w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów
związanych z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Czubinie (64.3 13.2019).
9. Dokonano spłaty raty kapitałowej w kwocie 177 420,00 zł oraz odsetek w wysokości

1 189,01 zł za paździemik 2019 r. od kredytu zaciągniętegoprzez Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pmszkowie w Banku Polska Kasa
Opieki SA. (64.319.2019).

10.Pozytywnie zaopiniowano aneks nr l do umowy z SamodzielnymPublicznym
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w sprawie najmu lokali

użytkowych zlokalizowanychw

Przychodni Specjalistycznejprzy ulicy

Drzymały 19/21 w Pmszkowie (64.320.2019).

11.Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 3 do umowy z dnia 18 marca 2019 r.
w

sprawie

dotacji

celowej

na realizac:ję

zadania pod nazwą

,,Przebudowa

i modemizacjaSzpitalaPowiatowegow Pruszkowie etap11"(64.321.2019).
12.Pozytywnie zaopiniowanoprojekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację
zadaniapod nazwą ,,Zakup sprzętumedycznegodla centralnej sterylizatomi SP ZZOZ
w Pruszkowie" (64.322.2019).
13. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego

z zakresu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,Prowadzenia dwóch
niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu soclalizacyjnego dla
14 dzieci powyżej 10. roku życia" w latach budżetowych 2020-2022 (64.323.2019).
14.Ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej -- prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie w latach budżetowych 2020-2024 (64.324.2019).
15. Powołano Panią Elżbietę Makułską-Gertrudę na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego ZespołuZakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowiez dniem l listopada
2019 r. (66.329.2019).

16.Ustalono wynagrodzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

OpiekiZdrowotnejw Pruszkowie(66.330.201
9).
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17.Powołano komigę konkursowa opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczą pod nazwą ,,Prowadzenia
dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczychtypu socjalizacyjnego
dla 14 dzieci

powyżej

10. roku

życia"

w

latach budżetowych

2020-2022

(67.338.2019).
18.Powołano komigę konkursowa opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej -- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie w latach budżetowych 2020-2024 (67.339.2019).

VIII.

INNE

l Pozytywme zaopiniowano i skierowano pod obrady Rady projekt uchwały Rady

2

3

4.

5.

Powiatu Pruszkowskiegow sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
Pozytywnie zaopiniowano i skierowano pod obrady Rady projekt uchwały Rady
Powiatu Pruszkowskiegow sprawie ogłoszeniajednolitego tekstu statutu Powiatu
Pmszkowskiego.

PrzŃęto sprawozdaniePowiatowegoUrzędu Pracy w Pruszkowiez udzielonej
pomocy publicznej.
Zaakceptowano treść projektu aneksu do porozumienia w sprawie przekazania Policji
środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla
komendy Powiatowej Policji w Pmszkowie (61/301/2019).
Zlecono StowarzyszeniuHonorowych Dawców Krwi Rzeczypospolita Polskiej Klub
HDK ,,Serce Pruszkowa" z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania

publicznego o charakterze lokalnym z zakresu ochrony i promoqi zdrowia,
pn. ,,Zdążyć z pomocą -- etap 1" w okresie od 4 listopada 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

(64.325.2019).
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7.

8

Zaakceptowano projekt aneksu do porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji
w Pruszkowie dotyczącego przekazania Policji środków finansowych stanowiących
rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych w 2019 r. (64.326.201 9).
Zaakceptowano projekt porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych
do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożamej na potrzeby
Komendy Powiatowej Państwową Straży Pożamej w Pruszkowie (64.327.2019).

Ogłoszonootwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowychoraz innych
podmiotów prowadzącychdziałalność pożytku publicznego na realizację zadania
publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego oraz edukaqi prawną (67.337.2019).

Termin, czas trwania

PAZDZIERNIK

7 oaździemika 2019
19 oaździemika 2019

20 paździemika 2019

26 paździemika
2019

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 7 listopada 2019 roku wynosi -- 236
Liczba etatów 231 i 7/40, w tym:

l
2

11 osób - (8 etatów) zatmdnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
w Nadarzynie i Raszynie (w tym l osoba na zastępstwo),
l osoba przebywająca na urlopie wychowawczym.

posiedzeń

Uchwala Zarządu Powiatu Pruszkowskiegooraz protokllły z
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