Załącznik nr 2
do pisma znak: BRP. 0021.3.2013

z dnia 18.04.2013 r.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 5 marca 2013 r. do 3 kwietnia 2013 r.
1.Posiedzenie Zarządu nr 10 9/13 z dnia 5, 6 marca 2013 roku.
1.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Jana Pawła II w PęcherachŁbiskach przy ul. Bolesława Chrobrego 83 oraz likwidacji Szkoły Podstawowej
Nr 8
i Gimnazjum Nr 6 wchodzących w skład tego Zespołu Szkół i przeniesienia
kształcenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach- Łbiskach przy ul. Bolesława
Chrobrego 83
- zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego.
- zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
-sprostowania oczywistego błędu w tytule uchwały budżetowej na 2013 rok
Powiatu Piaseczyńskiego.
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady.
2.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.2.1.Uchwała Nr 109/1/13 w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatu
Piaseczyńskiego w 2013r.
Przedmiotową uchwałą zatwierdzono podziału środków Powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatu
Piaseczyńskiego w 2013r.
2.2.2. Uchwała Nr 109/2/13 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne i zatwierdzenia specyfikacji na wykonanie operatów szacunkowych
Przedmiotową uchwałą Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 34 operatów szacunkowych
nieruchomości oraz powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w
składzie:
1. E. Piech – Kierownik RIM I - przewodnicząca,
2. K. Kowalik – wiceprzewodnicząca
3. M. Kordowiecka – członek
4. Jan Kobak Nowacki – sekretarz
Ponadto Zarząd zatwierdził regulamin pracy Komisji i specyfikację istotnych warunków

zamówienia.
2.2.3. Uchwała Nr 109/3/13 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji treści specyfikacji na
zakup oprogramowania do automatyzacji procesu skanowania wraz z nośnikami
pamięci masowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w
Piasecznie.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z potrzeby
udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawców i związanej z tym konieczności
dokonania niezbędnych zmian SIWZ.
2.2.4. Uchwała Nr 109/4/13 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji treści specyfikacji za
zakup routera brzegowego na potrzeby wydziału Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Piasecznie.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z potrzeby
udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawców i związanej z tym konieczności
dokonania niezbędnych zmian SIWZ.
3.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.3.1.Zarząd postanowił uwzględnić zmiany w planie dochodów i wydatków na
2013 r. w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Piaseczyńskiego i
wprowadzić zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu.
3.3.2.Zarząd zaakceptował wzrost kwoty planowanej na zakup agregatu
prądotwórczego na potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa i w związku z tym
postanowił uwzględnić kwotę 123.000 zł. w projekcie uchwały Rady Powiatu w
sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2013r.
3.3.3.Zarząd zaakceptował wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Piasecznie w sprawie zakupu samochodu ciężarowego na potrzeby jednostki i
postanowił uwzględnić tą zmianę w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2013r.
3.3.4.Zarząd zaakceptował projekt odpowiedzi do Wójta Gm. Lesznowola w związku
z przekazaną informacją o wyłożeniu do wglądu projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi
Łoziska dot. ustalenia linii rozgraniczających dróg powiatowych Nr Nr 2850W,
2841W. Proponuje się linie rozgraniczające przedmiotowych dróg zgodnie z
istniejącym stanem zagospodarowania tego terenu
3.3.5.Zarząd zaakceptował wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Piasecznie w sprawie przesunięcia środków finansowych w planie budżetu na
2013r. dotyczący
projektu Europejskiego Funduszu Społecznego 6.1.2
„Podnosimy jakość i dostępność usług” i uwzględnić przedmiotową zmianę w
projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
budżetowej na 2013r.
3.3.6.Zarząd zaakceptował wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Piasecznie w sprawie przesunięcia środków finansowych w planie budżetu na 2013r.
dotyczący projektu Europejskiego Funduszu Społecznego 6.1.2 „Chcemy dalej
pośredniczyć i pomagać” i uwzględnić przedmiotową zmianę w projekcie uchwały
Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2013r.
3.3.7.Zarząd postanowił uwzględnić wniosek Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Piasecznie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup
przyczepki podłodziowej w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały budżetowej na 2013r.
3.3.8. Zarząd postanowił uwzględnić wniosek Sekretarza Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków na realizacje zadań inwestycyjnych w roku 2013 w projekcie
uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013

rok. Wniosek dotyczy przeznaczenia środków finansowych na realizację projektów
kluczowych „Rozwój Elektronicznej Administracji -EA”, „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego (…) poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu.”
3.3.9. Zarząd postanowił o wprowadzeniu zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013rok. w związku ze
zwiększeniem dotacji z budżetu Państwa na zadania realizowane przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie do kwoty 4 939 634,00 zł.
3.3.10. Zarząd zaakceptował wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie w związku z przyznaniem dotacji w kwocie
10.980 zł na realizację oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych i postanowił uwzględnić
w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na 2013rok.
3.3.11.Zarząd proponuje zmniejszenie planowanych wydatków dla Domu Pomocy
Społecznej w Konstancinie-Jeziornie o kwotę 1 350 zł. oraz dla Powiatowego Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 5 550 zł. w związku ze zmniejszeniem
kwoty dotacji na 2013 rok przez Wojewodę Mazowieckiego.
3.3.12. Zarząd postanowił uwzględnić wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Piasecznie w sprawie zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2013 rok
w dziale – Pomoc społeczna, rozdział – Domy
Pomocy w projekcie uchwały Rady
Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013rok. Wniosek
dotyczy zmniejszenia o kwotę 68 400 zł. dotacji celowej z budżetu Powiatu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Dom Pomocy Społecznej
Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie oraz
zmniejszenia o kwotę 45 600 zł. dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Domu Pomocy
Społecznej w Robercinie. Powyższe wynika ze ze zmniejszenia ilości mieszkańców
przebywających w tych placówkach.
3.3.13.Zarząd postanowił uwzględnić
wniosek Wydziału Pozyskiwania Środków
Pomocowych i Rozwoju w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2013rok. Otrzymane środki na realizację projektu:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego” w wysokości 1.952.496,63 zł. wpłynęły na konto powiatu w dniu
28.12.2012r. i należy je wprowadzić do uchwały budżetowej na 2013 rok.
2.Posiedzenie Zarządu nr 110/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
2.2..Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.2.1. Uchwała Nr 110/1/13 w sprawie zatwierdzenia protokołu z wyboru
wykonawcy na opracowanie dokumentacji geodezyjnej Skarbu Państwa.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zaakceptował wybór Wykonawcy opracowania
dokumentacji geodezyjnej – Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczno –
Fizjograficzne „GEOPROJEKT” z Warszawy, za kwotę 5.535 zł. brutto.Do podpisania
umowy z Wykonawcą Zarząd upoważnił Członka Zarządu Powiatu Dariusza
Malarczyka oraz Kierownika Referatu RIM I. - Elżbietę Piech.
2.2.2. Uchwała Nr 110/2/13 w sprawie zatwierdzenia protokołu z wyboru
wykonawcy na zakup routera brzegowego na potrzeby Wydziału Geodezji i
Katastru.
Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty na zakup routera brzegowego
złożonej przez Firmę ASCOMP S. A. z Niepołomic za kwotę 18.796,31 zł brutto. Do
podpisania umowy z Wykonawcą upoważniono: Członka Zarządu Powiatu - Stefana
Dunina oraz P. o. Geodety Powiatowego - Monikę Jaroszewską.
2.2.3. Uchwała Nr 110/3/13 w sprawie wydzierżawienia części ogrodzenia

nieruchomości położonej przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii.
Dzierżawcą części powierzchni ogrodzenia będzie Pan Przemysław Batte z Warki,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PB Solutions”. Opłatę z tytułu
dzierżawy ustalono na kwotę 23,00 zł + VAT za 1 m2 powierzchni/miesięcznie. Zgoda
na dzierżawę została określona na okres 1 roku począwszy od dnia 1 marca 2013r. Do
podpisania umowy upoważniono: Członka Zarządu Powiatu - Stefana Dunina oraz
Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka.
2.2.4.Uchwała Nr 110/4/13 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony
środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2020”.
Przedmiotową uchwałą zaopiniowano projekt „Programu ochrony
środowiska dla
gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2020” pod warunkiem uwzględnienia uwag
określonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa. e.
2.2.5. Uchwała Nr 110/5/13 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
kształcenia w nowym zawodzie w Technikum Nr 2 im. Emilii Plater wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater przy Al. Brzóz 26 w Piasecznie
Przedmiotową uchwałą Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie kształcenia od nowego
roku szkolnego w nowym zawodzie w Technikum Nr 2 im. Emilii Plater wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater przy Al. Brzóz 26 w Piasecznie
2.2.6. Uchwała Nr 110/6/13 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na
rok 2013.
Przedmiotową uchwałą Zarząd wyraził zgodę na zmiany wysokości planowanych kwot
dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2013.
3.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.3.1. Zarząd zatwierdził projekt postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska – Gmina Piaseczno w
zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego.
3.3.2. Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku części terenu boiska
szkolnego o powierzchni 12m², na prowadzenie mobilnego punktu gastronomicznego
przez osobę fizyczną. Proponowana stawka czynszu dzierżawnego została określona na
kwotę 350 zł brutto/miesięcznie.
3.3.3. Zarząd przyjął bez uwag opinię przygotowaną przez Dyrektora ZDP w
Piasecznie w sprawie budowy drogi na odcinku ul. Jedności na dz. nr ew.: 149/3,
150/4, 151/5, 152, 159/1, 160/2, 160/1 wraz z kanalizacją deszczową w Lesznowoli
3.3.4.Zarząd zaakceptował treść postanowienia w sprawie zaopiniowania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prażmów
z uwzględnienia uzupełnienia opinii o uwagę dot. planowanego przeznaczenia
terenu budynku dworku Ryxów w Prażmowie, na cele zgodne z uchwałą Nr
XVI/6/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20.06.2012 r., w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Prażmów
zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie
3.3.5. Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie terenu boiska Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie
na potrzeby Cyrku Arlekin. Należność za wynajęcie terenu ustalono na kwotę 600 zł +
podatek VAT. Ponadto Zarząd zobowiązał Wynajmującego do uporządkowania terenu po
zakończeniu okresu najmu .
3.3.6.Zarząd odmówił zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Lesznowola- Gmina Lesznowola z powodu
zaprojektowania linii rozgraniczającej drogi nie uwzględniającej istniejącego
szerokości zagospodarowanego pasa drogowego.

3.Posiedzenie Zarządu nr 111/13 z dnia 27, 28 marca 2013 roku.
3.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie:
-utworzenia Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej
39.
Projekt uchwały został przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady.
3.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1.Uchwała Nr 111/1/13 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
powiatu piaseczyńskiego w roku 2012
Przedmiotową uchwałą Zarząd wyraził zgodę w sprawie sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w roku 2012 i postanowił przekazać do
Rady Powiatu oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
3.2.2.Uchwała Nr 111/2/13 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2012 roku
Zarząd zaakceptował treść sprawozdania
rocznego z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2012 roku i postanowił
przekazać do Rady Powiatu.
3.2.3. Uchwała Nr 111/3/13 w sprawie informacji o stanie mienia powiatu
piaseczyńskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Zarząd zaakceptował treść informacji o stanie mienia powiatu piaseczyńskiego na
dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowił przekazać do Rady Powiatu.
3.2.4.Uchwała Nr 111/4/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania
czynności związanych z realizacją projektu: „Heroes and values – now and then”w
ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół :Uczenie się przez całe
życie”
Zarząd wyraził zgodę na udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności
związanych z realizacją projektu: „Heroes and values – now and then”w ramach
Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół :Uczenie się przez całe życie”.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie
wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o wydanie upoważnienia i udzielenie
pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją Programu Comenius Partnerskie
Projekty Szkół :Uczenie się przez całe życie”. Szacunkowa wartość projektu wynosi
ok. 20.000 euro. Wszystkie koszty związane z projektem będą pokryte z funduszy
unijnych.
3.2.5.Uchwała Nr 111/5/13 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Powiatu na rok 2013
3.2.6.Uchwała Nr 111/6/13 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2013.
3.2.7. Uchwała Nr 111/7/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu nr 43/7 we wsi Wólka Kosowska gm. Lesznowola przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził odszkodowanie w kwocie 36.960 zł. dla
byłych właścicieli działki gruntu nr ew.: 43/7 o pow. 0,0528 ha przeznaczonej pod
poszerzenie drogi powiatowej. Do podpisania
porozumienia upoważniono:
Wicestarostę- M. Gielecińskiego oraz Członka Zarządu D. Malarczyka.

3.2.8.Uchwała Nr 111/8/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowań za
działkę gruntu nr 77/5 położoną w obrębie Rembertów Gm. Tarczyn przeznaczoną
pod poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania w kwocie 5.110 zł dla byłych
właścicieli działki nr ew.: 77/5 o pow. 146 mkw, położonej w obrębie Rembertów Gm.
Tarczyn, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej
Do podpisania porozumienia upoważniono: Wicestarostę M. Gielecińskiego, Członka
Zarządu D. Malarczyka.
3.2.9.Uchwała Nr 111/9/13 w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o
zamówienie publiczne na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości .
Zarząd zaakceptował najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Rzeczoznawstwo
Majątkowe s. c. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak z Pruszkowa za
kwotę 12.272,94 zł brutto. Do podpisania umowy upoważniono: Członka Zarządu D.
Malarczyka, Kierownika Referatu RIM I E. Piech.
3.2.10.Uchwała Nr 111/10/13 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne i zatwierdzenie specyfikacji na wykonanie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dla obrębu Magdalenka gm. Lesznowola.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowanie o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na
wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i
budynków dla obrębu Magdalenka Gm. Lesznowola oraz zatwierdził specyfikację
istotnych warunków zamówienia i regulamin pracy komisji. Zarząd wyraził również
zgodę na 14-dniowy termin płatności od daty wykonania zmówienia. Ponadto została
powołano komisja przetargowa w składzie:
1. Monika Jaroszewska p.o. Geodety Powiatowego – przewodnicząca,
2. Monika Komosa gł. Spec. w Wydz. GEK – wiceprzewodnicząca
3. Jan Kobak-Nowacki Gł. Spec. ds. Zamówień Publicznych – sekretarz
Środki na realizację zamówienia zabezpieczono w budżecie powiatu w kwocie 200.000
zł. Zarząd postanowił także, że nadzór nad wykonywaną pracą będzie pełnił
pracownik Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
3.2.11.Uchwała Nr 111/11/13 w sprawie zatwierdzenia protokołu i unieważnienia
postępowania na zakup oprogramowania do automatyzacji procesu skanowania
wraz z nośnikami pamięci masowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne na zakup
oprogramowania do automatyzacji procesu skanowania wraz z nośnikami pamięci
masowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru- odrzucono oferty złożone przez
dwóch wykonawców ponieważ ich treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W związku z powyższym unieważniono postępowanie w tej
sprawie.
3.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.3.1. Zarząd przyjął informację dotyczącą wykonania wydatków inwestycyjnych za
rok 2012 i postanowił ująć tą informację w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu powiatu piaseczyńskiego w roku 2012.
3.3.2.Zarząd uwzględnił wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki oraz uwzględnił
przedmiotowe zmiany w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Powiatu na rok 2013.
3.3.3.Zarząd uwzględnił pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w uchwale w
sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na rok
2013 . Zwiększona kwota dotacji w kwocie 296.907 zł. przeznaczona jest na

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
3.3.4.Zarząd zaakceptował pismo Referatu Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania
Mieniem oraz wyraził zgodę na lokalizację sieci szerokopasmowej na terenie
obrębu Mroków Gm. Lesznowola za odpłatnością 100zł netto za metr bieżący.
3.3.5.Zarząd wyraził zgodę na lokalizację sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr
23/1 w miejscowości Górki Gm. Mogielnica za odpłatnością 500zł brutto.
3.3.6. Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w terminie 27-28 kwietnia
2013 Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii terenu d. strzelnicy wojskowej na
organizację V Turniej Rycerski na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Zarząd
wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem zaznaczenia wkładu powiatu w realizację
tego przedsięwzięcia poprzez wywieszenie w miejscu imprezy logo Powiatu.
3.3.7.Zarząd postanowił o wystąpieniu z wnioskiem do Wójta Gminy Lesznowola w
sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr
ew.: 281/9 o pow. 873 mkw położonej we wsi Wólka Kosowska Gm. Piaseczno
Wniosek przygotuje Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie w porozumieniu z
Referatem Wydziału Architektoniczno - Budowlanego w Lesznowoli.
3.3.8.Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w wysokości 85 zł za
1mkw działki nr ew.: 16/1 o pow. 503 mkw, położonej we wsi Kolonia Mrokowska
-Gm. Lesznowola, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej. Odszkodowanie
zostanie wypłacone w terminie 21 dni od daty podpisania porozumienia.
Do podpisania porozumienia upoważniono: Wicestarostę M. Gielecińskiego oraz
Członka Zarządu D. Malarczyka
3.3.9.Zarząd ustalił wysokość odszkodowania w kwocie 85 zł za 1 mkw dla
współwłaściciela działki nr ew.: 16/11 o pow. 503 mkw położonej we wsi Kolonia
Mrokowska Gm. Lesznowola Wypłata może nastąpić w terminie 21 dni od daty
podpisania porozumienia.
4. Posiedzenie Zarządu nr 11 2/13 z dnia 3 kwietnia 2013 roku.
4.1.Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie:
-przedstawienia Radzie Powiatu Piaseczyńskiego raportu z wykonania Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska
Projekt uchwały został przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady.
4.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.1.Uchwała Nr 112/1/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną we wsi Wola Gołkowska G. Piaseczno, przeznaczona pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 14.050 zł na rzecz byłego
właściciela działki gruntu położonej we wsi Wola Gołkowska Gm. Piaseczno nr ew.:
264/12 o pow. 122 mkw, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej.
4.2.2.Uchwała Nr 112/2/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną we wsi Wola Gołkowska G. Piaseczno, przeznaczona pod

poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 13.225 zł na rzecz byłych
właścicieli działki gruntu położonej we wsi Wola Gołkowska Gm. Piaseczno nr ew.:
264/3 o pow. 115 mkw, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej.
4.2.3.Uchwała Nr 112/3/13 w sprawie przetargów na dzierżawę i zabudowanych
części nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy
ul. Dominikańskiej.
Przedmiotową uchwałą Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę na
okres 30 lat działek wchodzących w skład nieruchomości będącej własnością Powiatu
Piaseczyńskiego: działki nr ew.: 37/17 o pow. 0,3635 ha i nr ew. 37/19 o pow. 0,3788
ha. Przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza czynszu rocznego za poszczególne działki wynosi 17.600 zł netto.
Wadium będące warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę wynosi 20%.
Ponadto Zarząd powołał Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1) Członek Zarządu Dariusz Malarczyk
- przewodniczący,
2) Radca Prawny Arkadiusz Prusarczyk
- wiceprzewodniczący,
3) Inspektor Referatu RIM I Anna Keller
- sekretarz,
4) Kierownik Referatu RIM I Elżbieta Piech - członek
4.2.4.Uchwała Nr 112/4/13 w sprawie przetargu na dzierżawę zabudowanej części
nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul.
Dominikańskiej.
Przedmiotową uchwałą Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę na
okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości będącej własnością Powiatu
Piaseczyńskiego: dz nr ew.: 37/23 o pow. 0,2299 ha. Przetarg zostanie przeprowadzony
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza czynszu rocznego za
działkę wynosi 17.600 zł netto. Wadium będące warunkiem przystąpienia do przetargu
na dzierżawę wynosi 20%. Ponadto Zarząd powołał Komisję do przeprowadzenia
przetargu w składzie:
1) Członek Zarządu Dariusz Malarczyk
- przewodniczący,
2) Radca Prawny Arkadiusz Prusaczyk
- wiceprzewodniczący
4.2.5.Uchwała Nr 112/5/13 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego (aktualizacji) na lata 2012-2015 z
perspektywą na lata 2016-2019
4.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.3.1.Zarząd zaakceptował treść pisma do Burmistrza Gminy Tarczyn w związku z
zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.:161, 162/2, 162/3, 162/4, 111/7
oraz części działek nr ew.: 119, 174 obręb Suchodół i części działek nr ew.: 176/1, 147
obręb Jeżewice.
4.3.2.Zarząd zaakceptował treść pisma do Burmistrza Gminy Tarczyn w związku z
zawiadomieniem
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
plan u
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.:49/1 oraz części działki nr
ew.:62 obręb Tarczyn.
4.3.3.Zarząd zaakceptował treść pisma do Wójta Gminy Prażmów w związku z
zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrzenica i Kolonia Gościeńczyce.
4.3.4.Zarząd zaakceptował treść pisma do Wójta Gminy Prażmów w związku z
zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krępa.
4.3.5.Zarząd zaakceptował treść pisma do Burmistrza Gminy Piaseczno w związku z
zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne (obszar działki nr ew.:
460).
4.3.6.Zarząd zaakceptował treść pisma do Burmistrza Gminy Piaseczno w związku z
zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska - teren ograniczony od
wschodu: przedłużeniem (na północ i południe) wschodniej linii rozgraniczającej
działki nr ew.: 120/7, stanowiący równocześnie zachodnią linię rozgraniczającą drogi
2KDD- ul. Francuskiej; od południa linią stanowiącą przedłużenie (na wschód i
zachód) południowej granicy działki nr ew.: 125/3; od zachodu linią stanowiącą
przedłużenie (na północ i południe) zachodniej granicy działki nr ew. 120/5;od północy
granicą działki nr ew.: 105/1.

