Załącznik nr 2 do pisma
znak: BRP.0021.1.2014
z dnia .21.01.2014 r.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 2 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.
1. Posiedzenie Zarządu nr 144/13 z dnia 3, 4, 5 grudnia 2013 r.
1.1..Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały:
- w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na rok 2014”
Projekt uchwały został przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu, celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady i wprowadzenia na sesję.
1.2.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.2.1. Uchwała nr 144/1/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu nr 2/42 położoną we wsi Kąty Gm. Góra Kalwaria, przeznaczoną
pod poszerzenie drogi powiatowej
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania dla osoby fizycznej
za działkę gruntu nr ew. 2/42 o powierzchni 53 mkw, położoną we wsi Kąty Gm. Góra
Kalwaria, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej w kwocie 1.855 zł (35 zł za 1
mkw.)
1.2.2. Uchwała nr 144/2/13 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie operatów szacunkowych –
zamówienie uzupełniające.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki
na zamówienie uzupełniające w sprawie wykonania 5 operatów szacunkowych dla potrzeb
prowadzonych postępowań administracyjnych oraz zaprosił do negocjacji dotychczasowego
wykonawcę usługi - Włodzimierza Sobańskiego Rzeczoznawcę Majątkowego z Warszawy..
Ponadto Zarząd zaakceptował Regulamin pracy komisji oraz informację o istotnych
warunkach zamówienia.
Zarząd powołał również komisję do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania w składzie:
1) Elżbieta Piech Kierownik Referatu Gosp. Mieniem RIM I
przewodnicząca,
2) Katarzyna Kowalik Inspektor w Referacie Gosp. Mieniem RIM I
wiceprzewodnicząca,
3) Jan Kobak Nowacki Gł. specjalista ds. zamówień publicznych w RIM III

sekretarz;

1.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.3.1. Zarząd zaakceptował zmianę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno –
1

Wychowawczego w Piasecznie z ul. Szpitalnej 12 na ul. Mirkowską 39 w Konstancinie –
Jeziornie i w związku z tym wprowadził poprawki do projektu uchwały budżetowej na
rok 2014 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto
Zarząd postanowił wprowadzić do planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
w 2014 r. zadanie pod nazwą: „Adaptacja budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w
Konstancinie – Jeziornie na potrzeby S.O.S.W. w Piasecznie.”
1.3.2.Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego w Piasecznie w sprawie waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego
pracowników samorządowych i stwierdził, że wskazany przez Dyrektora jednostki zapis
w regulaminie placówki dotyczący waloryzacji wynagrodzenia jest niezgodny z prawem
i jego realizacja powodowałaby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto
Zarząd polecił Głównemu specjaliście do spraw kontroli wewnętrznej Starostwa
przeprowadzenie w jednostce kontroli w kontekście zapisów przedmiotowego
regulaminu. Gł specjalista do spraw kontroli wewnętrznej sprawdzi także w trybie
planowanych kontroli unormowania wewnętrznego z tego zakresu w innych placówkach.
1.3.3. Zarząd postanowił zakupić aplikację - „nabór” dla szkół ponadgimnazjalnych
powiatu piaseczyńskiego i postanowił zaproponować ten wydatek do projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. Koszt zakupu aplikacji wynosi
8.500 zł.
1.3.4.Zarząd zaproponował stawkę odszkodowania za działkę nr ew. 238/1 we wsi Wola
Gołkowska Gm. Piaseczno, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej dla byłych
właścicieli w kwocie 70 zł/za m2 nieruchomości.
1.3.5.Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania dla byłej właścicielki za działkę
nr ew. 95/10 o powierzchni 976 mkw, położoną we wsi Przypki gm. Tarczyn, wydzieloną
pod poszerzenie drogi powiatowej w kwocie 20 zł za m2 nieruchomości.
1.3.6.Zarząd przyjął stanowisko w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady
Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu
Piaseczyńskiego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Piaseczyńskiego przyjętej na posiedzeniu komisji w dniu 3 grudnia 2013 r.
1.3.7.W sprawie przeglądu gwarancyjnego mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi
powiatowej nr 2855W w Tarczynie, Zarząd postanowił wezwać w trybie pilnym
projektanta i wykonawcę do usunięcia wad wybudowanego obiektu.

2.Posiedzenie Zarządu nr 145/13 z dnia 9, 11, 12 grudnia 2013 r.
2.1. .Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na potrzeby Powiatu Piaseczyńskiego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w
Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej,
- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu użytkowego
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu, celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady i wprowadzenia na sesję.
2.2. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
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2.2.1. Uchwała nr 145/1/13 w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o
zamówienie publiczne na wykonanie operatów szacunkowych – zamówienie
uzupełniające.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na wykonanie 5 operatów
szacunkowych dla potrzeb prowadzonych przez Urząd postępowań administracyjnych.
Zatwierdza się jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Włodzimierza Sobańskiego
Rzeczoznawcę Majątkowego z Warszawy, na kwotę brutto 4.300,00 zł.
Do podpisania umowy z wykonawcą upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina,
2) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka.
2.2.2. Uchwała nr 145/2/13 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z
Przedsiębiorstwem gazowniczym: Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.
Zarząd upoważnił do podpisania umowy kompleksowej sprzedaży i dostarczania paliwa
gazowego do obiektu szkolnego (sali gimnastycznej) zlokalizowanego w Górze Kalwarii, ul.
Dominikańska 9E z Przedsiębiorstwem gazowniczym: Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp.
z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14 Mazowiecki Oddział Handlowy w
Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146B, 02-305 Warszawa:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego - Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego - Dariusza Malarczyka.

2.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.1.Zarząd postanowił o wprowadzeniu zmian do projektu uchwały budżetowej na
2014 rok, zgodnie z opinią RIO jako autopoprawkę. Autopoprawka dotyczy planu
przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2014 rok.
2.3.2.Zarząd postanowił o wprowadzeniu zmian do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2014-2021 zgodnie
z opinią RIO jako autopoprawkę. Zmiana dotyczy ujęcia w zał. nr 1 w kolumnie –
wykonanie 2013 roku wprowadzenia danych w kwotach planu na koniec listopada 2013
roku.
2.3.3.Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Mroków, Gm Lesznowola, w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i
samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.4.Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno –
zachodniej części miasta Konstancin – Jeziorna, w zakresie jego zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.5.Zarząd zaakceptował zakup w trybie interwencyjnym „interfejsu GSM do systemu
monitoringu środowiskowego serwerowni” celem uniknięcia w przyszłości
ewentualnych awarii serwerów oraz przestojów w bieżącej pracy, w ramach
dotychczasowych środków finansowych pozostających w dyspozycji Wydz. Geodezji i
Katastru.
2.3.6.W wyniku ponownej analizy wniosków Zarząd wyraził zgodę na: lokalizacje trasy
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kanalizacji technologiczno – bytowej na terenie należącym do Piaseczyńsko - Grójeckiej
Kolei Dojazdowej – rejon nasypu dz. nr ew. 77/1 obręb Brzostowiec, powiat grójecki, za
odpłatnością 500 zł + VAT.; lokalizacje trasy kanalizacji technologiczno – bytowej na
terenie należącym do Piaseczyńsko - Grójeckiej Kolei Dojazdowej – w
miejscowościach: Stara Wieś – Kozietuły, powiat grójecki, za odpłatnością 500 zł +
VAT.
2.3.7.Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie gruntu - działka nr ew. 83 z obrębu
Lesznowola, Gm Grójec, celem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, za
odpłatnością 500 zł + VAT.
2.3.8.Zarząd postanowił o wystąpieniu do Burmistrza Gm. Piaseczno z wnioskiem o
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ew.
1/8 o pow. 0,0115 ha położonej we wsi Baszkówka Gm. Piaseczno.
2.3.9.Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie gruntu na działce nr ew. 24 (teren Domu
Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii) dla PGE Dystrybucja S. A. w Konstancinie, za
jednorazową opłatą w kwocie 2000 zł, z zastrzeżeniem możliwości nieodpłatnego
włączenia się do wykonanej instalacji przez Powiat, w przypadku zaistnienia takiej
konieczności.
2.3.10.Zarząd postanowił o umieszczeniu zadania - wykonanie nakładki asfaltowej drogi
w miejscowości Piaski, Gm Konstancin – Jeziorna na liście rezerwowej budżetu powiatu
na 2014 rok. Ponadto Zarząd polecił Dyrektorowi ZDP w Piasecznie dokonać wyceny
tego zadania.
2.3.11.W sprawie lokalizacji placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Piasecznie Zarząd stwierdził, że zaaprobował inicjatywę budowy
placu zabaw natomiast zgłoszenie budowy tego placu należało do kompetencji
Dyrektora jednostki. Kwestia rozliczeń finansowych z Wykonawcą prac nie ma związku z
procedurą zgłoszenia budowy placu zabaw do Wydz. Architektoniczno – Budowlanego
Starostwa. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydz EDU do zaopiniowania kwestii
prawidłowości działań Dyrektora jednostki w tej sprawie.
2.3.12.Zarząd zaakceptował wniosek w sprawie wprowadzenia do wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 zadania, dotyczącego wykonania
dokumentacji urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
położonych na terenie gmin: Góra Kalwaria, Lesznowola i Prażmów w Powiecie
Piaseczyńskim i postanowił o jego wprowadzeniu do projektu uchwały w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2.3.13.Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przelewu wkładu pieniężnego na kapitał
zakładowy Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w
Wilczej Górze, w kwocie 50.000 zł
2.3.14.Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie przyznania dotacji na
budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii i w związku z tym postanowił o
wprowadzeniu zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2013 rok, w części dotyczącej przyznanych środków na ten cel, na rok
2013 w kwocie 1.002.300 zł.
2.3.15.Zarząd polecił Kierownikowi Referatu RIM II przeanalizować wszystkie
dokumenty dotyczące inwestycji powiatowych realizowanych w latach 2009 - 2013 i
uzupełnić ewentualne braki w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.
2.3.16.Zarząd w wyniku ponownej analizy wyraził zgodę na lokalizacje trasy kanalizacji
technologiczno - bytowej na terenie działek wchodzących w skład majątku Piaseczyńsko
- Grójeckiej Kolei Dojazdowej za jednorazową odpłatnością w kwocie 500 zł + VAT.
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3.Posiedzenie Zarządu nr 146/13 z dnia 18, 19, 20 grudnia 2013 r.
3.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.1.1. Uchwała nr 146/1/13 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części
nieruchomości położonej w Lininie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd wyraził zgodę Dzierżawcy, prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą „Z.P.U.H. KESUR” z/s Pęcław 60, 05-530 Góra Kalwaria , na
poddzierżawienie na okres do dnia 01.08.2014r. części zabudowanej nieruchomości
stanowiącej część działki nr 5/9 o powierzchni ca 0,5264 ha, zabudowanej budynkiem
garażowym nr 11 o powierzchni użytkowej 1270 m 2 Spółce BESMA Sp. z o. o. z/s 04-078
Warszawa, ul. Garibaldiego 4/7 – 7 B+P. Poddzierżawca zobowiązany jest do
wykorzystywania poddzierżawionego terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w
umowie dzierżawy z dnia 25.08.2011r.
3.1.2. Uchwała nr 146/2/13 w sprawie wynajmu części ogrodzenia nieruchomości
położonej przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii.
Zarząd zaakceptował projekt umowy najmu części ogrodzenia nieruchomości położonej przy
ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii o pow. 1,5m 2, z przeznaczeniem na umieszczenie
banera reklamowego, pod nazwą ,, Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy ,, HAJO''
Hanna Zawadzka'' z/s ul. Orężna 11B, 05-500 Piaseczno.
Ponadto Zarząd ustalił opłatę za 1m² wynajmowanej powierzchni ogrodzenia na reklamę w
wysokości 23 zł + VAT co stanowi kwotę 510 zł brutto. Kwota ta stanowi jednorazową opłatę
za najem powierzchni pod reklamę za okres trwania umowy wynoszący 12 miesięcy.
Do podpisania umowy upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka,
2) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina.
3.1.3. Uchwała nr 146/3/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną we wsi Przypki gm. Tarczyn, przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 19520 zł. na
rzecz byłych współwłaścicieli działki gruntu położonej we wsi Przypki gm.
Tarczyn,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 95/10 o pow. 976 m²
przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej, stanowiącej na podstawie ostatecznej
decyzji Burmistrza Tarczyna znak GR.6831.8.2012 z dnia 8.05.2012 r. własność Powiatu
Piaseczyńskiego i uregulowanej w księdze wieczystej nr RA1G/00063771/8.
Do podpisania porozumienia Zarząd upoważnił:
1) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina,
2) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka.
3.1.4. Uchwała nr 146/4/13 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne i zatwierdzenia specyfikacji na dostawę tablic rejestracyjnych.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Piasecznie
w roku 2014. Zarząd zatwierdził także
zaproponowaną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulamin pracy
komisji. Zarząd powołał również komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia
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zamówienia w składzie:
1) Andrzej Bernaciak Naczelnik Wydziału KTR
przewodniczący,
2) Małgorzata Wachowicz Gł. specjalista w Wydziale KTR
wiceprzewodnicząca,
3)Jan Kobak Nowacki Gł. spec. ds. zamówień publicz. RIM III sekretarz.
3.1.5. Uchwała nr 146/5/13 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych
kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2013.
3.1.6. Uchwała nr 146/6/13 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu powiatu na rok 2013.
3.1.7. Uchwała nr 146/7/13 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych
kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2013.
3.1.8. Uchwała nr 146/8/13 w sprawie zawarcia umów o świadczenie przez
Telekomunikację Polska S. A. usług dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził treść umów o świadczenie usług dostępu do
Internetu DSL; usług telekomunikacyjnych oraz usługi ISDN na rzecz Powiatowego Urzędu
Pracy w Piasecznie. Umowy zawiera się na czas 24 miesięcy. Do podpisania umów
upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie – Danutę Świetlik
3.2. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko Ustanówek i Ustanów – rejon PKP - Gmina Prażmów, w zakresie jego zgodności z
zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu.
3.2.2. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy na wynajem miejsca na reklamę
przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza w Piasecznie o pow. 12 m ² na
okres 3 miesięcy. Za 1 m² miejsca na reklamę ustalono stawkę czynszu w kwocie 25 zł +
VAT /miesięcznie.
3.2.3. Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie działalności na gruncie będącym we
władaniu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie dla Najemcy części tego terenu na
sprzedaż owoców, warzyw i kwiatów, zastrzeżeniem art. tytoniowych (ze względu na
sąsiedztwo szkoły) za odpłatnością 1500 zł. + VAT/ miesięcznie.
3.2.4. Zarząd negatywnie odniósł się do oferty Firmy MAXIMUS BROKER w sprawie
ubezpieczenia budynków stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.5. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Lasów Chojnowsko Oborskich i terenów przyległych w Gm. Konstancin-Jeziorna, w zakresie zgodności z
zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu.
3.2.6. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska, w
zakresie zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu.
3.2.7. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnej części
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terenu wsi Bielawa, w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi
Powiatu.
3.2.8. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Skolimowa
północnego - rejon ulic Kołobrzeska i Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie, w zakresie
zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu.
3.2.9.Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu jeziora bielawskie i
tereny przyległe w gminie Konstancin-Jeziorna, w zakresie zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu.
3.2.10. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie Zarządowi Dróg Powiatowych w
Piasecznie środka trwałego – hali magazynowej w Wilczej Górze na realizacje zadań
statutowych.
3.2.11. Zarząd
wyraził zgodę na wynajem Spółce Infrastrukturalnej Powiatu
Piaseczyńskiego Sp. z. o. o. w Wilczej Górze środków trwałych: hali magazynowej w
Wilczej Górze, przenośnej wagi samochodowej, piaskarko – solarki i pługu
odśnieżnego, za wynegocjowaną cenę 2700 + VAT, na okres od 30.12.2013 r. do
28.02.2014 r.

4.Posiedzenie Zarządu nr 147/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku
4.1. .Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2014
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Projekt uchwały został przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu, celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady i wprowadzenia na sesję.
4.2. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.1. Uchwała nr 147/1/13 w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń od
Administracji Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zaakceptował projekt umowy użyczenia do bezpłatnego
używania pomieszczenia o pow. użytkowej 41,89 m2 tj. w szczególności: parter I gabinet
28,22 m2, II gabinet 7,94 m2, pomieszczenie gospodarcze 1,83 m2, WC 3,18 m2, I piętro
gabinet 10,72 m2 w budynku przy ul. Ks. Sajny 4 w Górze Kalwarii. Biorącym do użyczenia
jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piasecznie. Umowę zawiera się na czas
oznaczony od dnia 2.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. Do podpisania umowy upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka,
2) Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Bożennę Mogielnicką
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4.2.2.Uchwała nr 147/2/13 w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji
na realizację inwestycji drogowej – budowy chodników i zjazdów przy drogach -ul.
Polna i ul. Sielska na terenie wsi Żabieniec i Siedliska, Gm. Piaseczno .
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt budowy chodników i zjazdów przy drodze
powiatowej nr 2813W (ul. Polna i Sielska) na terenie wsi Żabieniec i Siedliska gm.
Piaseczno.
4.2.3.Uchwała nr 147/3/13 o zawarcie umowy w sprawie użytkowania systemu
Centrum Alarmowe SMS z Fundacją HIGHTECH RESCUE.
Do podpisania umowy upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka,
2) p. o. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych – Agnieszkę Pindelską – Litkie.
4.2.4. Uchwała nr 147/4/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Zespołem Szkół RCKU a Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Zespołem
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie a Powiatowym Urzędem
Pracy w Piasecznie w sprawie udostępnienia na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w
Piasecznie - na prowadzenie działalności statutowej – Centrum Aktywizacji Zawodowej
pomieszczeń: świetlicy o pow. użytkowej 76 m 2, korytarza, 2 łazienek, 2 pomieszczeń o
łącznej pow. użytkowej 19 m2, znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół RCKU w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.
Ustalono czas trwania porozumienia na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
Do podpisania porozumienia upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka
2) Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie - Małgorzatę Król.
4.2.5. Uchwała nr 147/5/13 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu
powiatu na rok 2013.
4.2.6. Uchwała nr 147/6/13 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych
kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2013.
4.2.7. Uchwała nr 147/7/13 w sprawie informacji dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Piaseczyńskiego do opracowania planów finansowych na rok 2014.
4.2.8. Uchwała nr 147/8/13 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2014.
4.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.3.1.Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ew.
28, 29, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19 części miasta Piaseczno, w zakresie zgodności z
zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu.
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4.3.2.Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piasecznoobszar wyznaczony od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną gminy
Lesznowola oraz południa osią istniejącej ul. Orężnej, w zakresie zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu.
4.3.3. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu geodezyjnego
03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi i
samorządowymi Powiatu.
4.3.4. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Bielawa\ część
północno – zachodnia, w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi
Powiatu.
4.3.5. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie nieruchomości i upoważnił do podpisania
umowy w tej sprawie: Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego i
Dyrektora ZDP w Piasecznie – Antoniego Kobusa. Nieruchomość udostępnia się PGE
Dystrybucja w Lublinie na położenie 10 mb. przyłącza i złącza kablowego. Za
wyrażenie zgody na udostępnienie terenu ustala się jednorazową opłatę w kwocie 500 zł
+ VAT.
4.3.6 Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie nieruchomości i upoważnił do podpisania
umowy: Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego i Dyrektora ZDP w
Piasecznie – Antoniego Kobusa. Nieruchomość udostępnia się osobie fizycznej. Za
wyrażenie zgody na udostępnienie terenu ustala się jednorazową opłatę w kwocie 500 zł
+ VAT.
4.3.7. Zarząd wyraził zgodę na zaproponowaną przez byłego właściciela nieruchomości
kwotę 9.140 zł, (co stanowi 21,86 zł/m2) za działki nr ew. 243/9 i 258/1 o łącznej
powierzchni 418 mkw., położone we wsi Przypki, Gm. Tarczyn, wydzielone pod
poszerzenie drogi powiatowej.
4.3.8. Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie reklamy na ogrodzeniu nieruchomości
przy ul. Sienkiewicza 13 w Piasecznie o powierzchni 3,9 m². Zarząd ustalił stawkę za
1m² powierzchni reklamowej w kwocie 20 zł + podatek VAT/miesięcznie
4.3.9. Zarząd polecił poinformować Burmistrza Gminy Piaseczno, że Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy w Piasecznie będzie przeniesiony do obiektu Zespołu Szkół
im. Wł. Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie. W związku z powyższym
Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zaplanowanych w budżecie Gminy środków
finansowych na 2014 r., w kwocie 200.000 zł na remont tej placówki na zadanie
inwestycyjne – budowę chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki (ok 1000 mb.)
4.3.10. Zarząd zatwierdził treść protokołów i opis faktur dotyczących przyłączenia do sieci
gazowej oraz do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A., zespołu budynków w Łbiskach
oraz wyraził zgodę na dokonanie zapłaty za przyłączenie do sieci gazowej i sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A., zespołu budynków w Łbiskach.
5.Posiedzenie Zarządu nr 148/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.
5.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
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5.1.1. Uchwała nr 148/1/13 w sprawie ustalenia zasad finansowania i sposobu
rozliczania powierzonych Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp.
z o. o. zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych, a także w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
Przedmiotową uchwałą Zarząd ustalił zasady finansowania i sposób rozliczania
powierzonych Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą
w Wilczej Górze zadań o charakterze użyteczności publicznych w zakresie utrzymania
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych, a także w zakresie utrzymania dróg powiatowych w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
5.2. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.1.Zarząd zaakceptował sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat i ustalił minimalną stawkę czynszu zgodnie z
załącznikiem. Poniżej wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem w trybie bezprzetargowym wraz z minimalna wysokością opłaty za okres najmu:
działki nr nr ew. 18/3; 18/4; 18/6; 19/12; 19/13; 19/14; 19/15; 19/16; 33/14 z obrębu 18
Piaseczno – 15.000 zł + VAT, część działki nr ew. 5/9 obręb Linin II – 9.000 zł + VAT,
działka nr 53/1 z obr. Linin II – 100 zł + VAT, działki nr nr ew. 1/216; 1/217 z obrębu
Linin II – 300 zł + VAT, działki nr nr ew. 67/2; 67/3; 67/4 Aleksandrów – Gmina Góra
Kalwaria – 3.000 zł +VAT, działka nr ew. 24/7 0bręb 9 – 02 Góra Kalwaria, działka nr
29/13 obręb 9 – 02 Góra Kalwaria – 3.000 zł + VAT , działka nr 52/1 obręb 19
Piaseczno – 100 zł + VAT, działka nr ew. 28 obręb 39 Piaseczno – 3.000 zł + VAT,
działka nr 47/14 obręb 03 – 21 Konstancin – Jeziorna – 100 zł + VAT, działki nr ew. 1; 3
obręb 41 Piaseczno – 300 zł + VAT.
5.2.2.Zarząd zaakceptował projekt umowy najmu nieruchomości Powiatu
Piaseczyńskiego na rzecz Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego sp. z o. o. z
siedzibą w Lesznowoli na okres od 1.02.2014 r do 31.01.2017 r.

10

