Załącznik nr 2 do pisma
znak: BRP.0021.9.2014
z dnia 16.10.2014 r.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 06 września do dnia 02 października 2014 roku
1. Posiedzenie Zarządu nr 186/14 z dnia 24 września 2014 r.
1.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienie od usunięcia pojazdu.
Projekt uchwały został przekazane 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 186/1/14 w sprawie zatwierdzenia treści oraz wskazania formy konsultacji
projektu
programu
współpracy
Powiatu
Piaseczyńskiego
z
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok
Zarząd zatwierdził treść programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok. Przyjęta przez Zarząd forma konsultacji programu - publikacja w
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
1.2.2 Uchwała 186/2/14 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu części działki nr
8/7 z obrębu 27, będącego we władaniu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie.
Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu o powierzchni 47 m² stanowiącego część
działki nr 8/7 z obrębu 27, położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, na którym
posadowione będą dwie wiaty o powierzchni 22 m² i 24 m² z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej. Czynsz dzierżawny wynosi 1500 zł netto / miesięcznie.
Do podpisania umowy upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka,
2) Dyrektora Zespołu Szkół - Małgorzatę Król.
1.2.3 Uchwała nr 186/3/14 w sprawie upoważnienia do podpisania aneksów do umowy na
dostawę gazu dla specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Piasecznie
Zarząd upoważnił do podpisania aneksów:
1.
2.

Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka,
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Piasecznie - Marię Zakościelną.

1.2.4 Uchwała nr 186/4/14 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego będącego
we władaniu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie
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Zarząd zaakceptował umowę najmu lokalu mieszkaniowego oznaczonego nr 20 c m 6 o łącznej
powierzchni 54 m² mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chyliczkowskiej
20 C, będącego we władaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Piasecznie. Do podpisania umowy upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka,
2) Dyrektora Zespołu Szkół - Małgorzatę Król.
1.2.4 Uchwała nr 186/4/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego
Zarząd wyraża zgodę na sprzedaż w drodze II przetargu ustnego, pojazdu marki
Mercedes Benz 313 Sprinter o nr rejestracyjnych WPI 11XE – użytkowanego jako
karetki sanitarnej, stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd ustalił cenę wywoławczą pojazdu w wysokości 10.000 zł brutto. Ponadto Zarząd
powołał Komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie osobowym:
1. Dariusz Malarczyk
- Przewodniczący Komisji;
2. Anna Keller
- Sekretarz Komisji;
3. Elżbieta Piech
- Członek Komisji.
1.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.3.1 Zarząd zaakceptował treść pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z
zawiadomieniem Rady Miejskiej Góry Kalwarii w sprawie przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria –
terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego, w granicach określonych w
załączniku nr 1.
Zarząd zaproponował ustalenie wskaźnika minimalnej liczby miejsc parkingowych na poziomie
umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów, tj. nie mniej niż:
1)
min. 2 m.p. / lokal mieszkalny w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej w obrębie
własnej nieruchomości;
2)
min 2 m.p. / lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie osiedla
winien być zorganizowany dodatkowy parking dostępny dla gości w ilości 25% ilości
miejsc parkingowych ustalonych dla mieszkańców;
3)
dla obiektów handlowych co najmniej 1,5 m.p. na każde rozpoczęte 100 m 2
powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 4 miejsca / lokal;
4)

co najmniej 1,5 m.p. na 4 stanowiska konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

5)dla pozostałych obiektów usługowych 2 m.p./lokal i 2 m.p. na każde rozpoczęte 100 m 2 pow.
użytkowej;
6)przy różnej zabudowie na terenie nieruchomości, bilans m.p. powinien obejmować
wszystkie obiekty istniejące i projektowane oraz ich funkcje.
Nowo projektowane ulice, jako drogi dojazdowe powinny mieć szerokość w liniach
rozgraniczających min. 8,0 m.
1.3.2 Zarząd zaakceptował treść postanowienia w sprawie projektu miejscowego planu
zagospodarowania dla fragmentu wsi Czersk - Centrum Czerska i Podzamcze w zakresie jego
zgodności z zadaniami rządowymi i .samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego. Zarząd zwrócił się
do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria o przeanalizowanie możliwości dokonania zmiany
zapisu zawartego w § 11ust 4 pkt 2 projektu uchwały: cyt. „ustala się, że dla nowo projektowanej
zabudowy wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu
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powstania; wody te należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, w granicach działki
budowlanej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach”. Określenie powierzchni
biologicznie czynnej na poziomie 25% - 30% powierzchni działki budowlanej i normatywie działki
budowlanej min 500 m2 oraz dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych z terenów
utwardzonych systemem powierzchniowym do ziemi, spowoduje zalewanie wodą sąsiednich
nieruchomości.
1.3.3 Zarząd postanowił wystąpić do Rady Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na
wypłaty za nieruchomości objęte decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 2/US/GK/2014 z dnia
14.04.2014 r. dotyczącej budowy drogi powiatowej nr 2811 W i nr 2823 W Konstancin –
Jeziorna – Baniocha- Sierzchów- Czarny Las-Kępa, etap III. Na mocy powyższej decyzji 28
nieruchomości przeszło na własność Powiatu Piaseczyńskiego.
1.3.4 Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi na zapytanie Radnego Powiatu Pana Arkadiusza
Strzyżewskiego w sprawie spalonego budynku magazynowego w Lininie, gm. Góra Kalwaria
oraz Radnego Powiatu Pana Wojciecha Ołdakowskiego dotyczące w sprawie wystosowania
pism do Gminy Piaseczno oraz Piaseczyńsko - Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej
w sprawie uporządkowania terenu w miejscowości Runów.
1.3.5 Zarząd zaakceptował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację
zadań inwestycyjnych w 2014 roku. Autopoprawka dotyczy
- zwiększenia o kwotę 250.00 zł wydatku na zadanie „Wykonanie wzmocnienia mostu przez rzekę
Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2855W, ul. Grójeckiej w Tarczynie, do klasy
obciążeniowej A ”
- zwiększenia o kwotę 320.159 zł wydatku dotyczącego zadania „Budowa drogi powiatowej Nr
2811W i Nr 2823W Konstancin – Jeziorna – Baniocha – Sierzchów – Czarny Las – Kępa. Gm.
Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów”.
1.3.6 Zarząd przyjął do wiadomości informację dotyczącą otwarcia ofert w postępowaniu
przetargowym, poprowadzonym po raz trzeci zadania pod nazwą „Wzmocnienie mostu przez
rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2855W – ul. Grójecka w Tarczynie, do klasy
A.”. W związku z powyższym Zarząd postanowił o unieważnieniu przetargu na podstawie art.
93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych; zwiększenie wydatków inwestycyjnych
w §6050 na realizację tego zadania o kwotę 250.000,00 zł. oraz ponownym wszczęciu
postępowania.
1.3.7 Zarząd przyjął do wiadomości treść pisma w sprawie przeznaczenia części środków
otrzymanych z subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji:
1. „Przebudowy mostu na rzece Zielonej w Uwielinach wraz z dojazdami” w wysokości 639 800 zł
2. „Budowy odcinka drogi powiatowej nr 2811W Baniocha- Sierzchów pd ul. Brzozowej do
ul. Podleśnej”.
1.3.8 Zarząd przyjął do wiadomości treść uchwały Nr SO-Wa.309.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 roku w sprawie
opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2014 roku.
1.3.9 Zarząd zaakceptował treść pisma dotyczącego rozliczenia Projektu pn.: „Przebudowa
ciągu dróg powiatowych nr 2829W Piaseczno- Jazgarzew wraz z przebudową mostu na rzece
Jeziorce oraz drogi nr 2825W Jazgarzew- -Jesówka, Gmina Piaseczno” .
1.3.10 Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi na interpelację Radnej Powiatu Pani Katarzyny
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Obłąkowskiej – Kubiak w sprawie stanu infrastruktury sportowej przy szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński.
1.3.11 Zarząd Pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Renaty Walewskiej- Sajdak na
stanowisko wicedyrektora w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Piasecznie na okres
jednego roku szkolnego to jest do 31 sierpnia 2015 roku.
1.3.12 Zarząd pozytywnie zaopiniował wyższy wymiar zatrudnienia na stanowiskach
niewymienionych w uchwale 123/1/13, a także zaakceptował aktualny stan zatrudnienia
personelu sprzątającego w wymiarze 0,5 etatu zamiast 0,26 etatu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie.
1.3.13 Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie płyt Gminie Góra Kalwaria pod warunkiem
naprawienia bramy, uporządkowania terenu po zabranych już płytach. Ponadto przed
udostępnieniem płyt należy skontaktować się z upoważnioną osobą ze strony Powiatu, która
wskaże płyty podlegające przekazaniu. Zarząd polecił przekazać pismo Kierownikowi
Referatu RIM I w celu przygotowania odpowiedzi w tej sprawie.
2. Posiedzenie Zarządu nr 187/14 z dnia 26 września 2014 r.
2.1 Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.1.1 Uchwała nr 187/2/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenia specyfikacji na budowę ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy
Julianowskiej do Ulicy Sybiraków w miejscowości Julianów, gm. Piaseczno
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu
specyfikacji na budowę ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Julianowskiej do Ulicy
Sybiraków w miejscowości Julianów, gm. Piaseczno oraz powołał Komisje przetargową do
przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1. Danuta Goss Dyrektor ZDP
2. Mariusz Balcerzak Kierownik RIM II
3.Kamila Karbowska Kierownik RIM III

-

przewodniczący,
wiceprzewodnicząca,
sekretarz.

2.1.2 Uchwała nr 187/3/14 w sprawie odpłatnego udostępnienia Gminie Góra Kalwaria
części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii.
Zarząd wyraził zgodę na odpłatne udostępnienie Gminie Góra Kalwaria części zabudowanej
nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej stanowiącej działki
ewidencyjne nr 37/25 o powierzchni 0,4715 ha i nr 37/32 o powierzchni 0,1408 ha na których
postawiony jest budynek sali gimnastycznej z widownią oraz zapleczem sanitarnoszatniowym o powierzchni użytkowej 2658,34 m²
2.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.2.1 Zarząd przyjął do wiadomości treść informacji dotyczącej możliwości ubiegania się o
dofinansowanie budowy/ przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy
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Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zarząd zaproponował
złożenie wniosków na następujące zadania inwestycyjne, które mają stosunkowo największe
szanse na dofinansowanie:
- remont drogi powiatowej nr 2843W – ulica Raszyńska na odcinku od ul. Puławskiej do ul.
Mleczarskiej w Piasecznie,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2849W – ulica Ogrodowa w Woli Mrokowskiej- Gmina
Lesznowola
2.2.2 Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dodatkowej sprzątaczki w
wymiarze ½ etatu w internacie Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie do dnia 30.06.2015 r.
2.2.3 Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przesunięcia między paragrafami w budżecie
powiatu dział 600 rozdział 60014 z §4590 do §4430 o kwotę 5000 zł. Powyższa kwota jest
niezbędna do dokonania opłat od wniosków o założenie ksiąg wieczystych na rzecz powiatu.
3. Posiedzenie Zarządu nr 188/14 z dnia 30 września 01 i 02 października 2014 r.
3.1 Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.1.1 Uchwała nr 188/3/14 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.
Z wnioskiem o nadanie kategorii dróg gminnych dla 25 dróg położonych na terenie Gminy
Tarczyn wystąpiła Burmistrz Gminy.
3.1.2 Uchwała nr 188/4/14 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części
nieruchomości położonej przy ul. Elektronicznej 4 w Piasecznie.
Zarząd wyraził zgodę na poddzierżawienie na okres jednego roku części nieruchomości
stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działki nr ew. 19/12; 19/13; 19/14; 19/15;
19/16; z obrębu 18, o łącznej powierzchni 2000m².
3.1.3 Uchwała nr 188/5/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenia specyfikacji na przebudowę instalacji wodociągowej, p. poż., alarmowej,
oświetleniowej i zasilającej zestawy hydroforowe w ZS RCKU w Piasecznie ul.
Chyliczkowska 20
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu
specyfikacji na przebudowę instalacji wodociągowej, p. poż., alarmowej, oświetleniowej i
zasilającej zestawy hydroforowe w ZS RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 oraz
powołał komisją przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1) Mariusz Balcerzak Kierownik RIM II
2) Celina Bułka Inspektor RIM II
3) Kamila Karbowska Kierownik RIM III

-

przewodniczący,
wiceprzewodnicząca,
sekretarz.

3.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1 Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie środków z paragrafu 4300 do paragrafu 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.500 złotych. Podstawą zmiany budżetowej jest
konieczność realizacji umów zleceń, dotyczących wykonania graficznego map, szkiców,
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wykresów do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

oraz niezbędnych do pracy

3.1.2 Zarząd zaakceptował prośbę o uwzględnienie przesunięć w planie finansowym na 2014
rok z § 4040 na § 4210 kwoty 6481 zł. Kwota zabezpieczy potrzeby w paragrafie – zakup
artykułów biurowych, paliwa, oraz innych wydatków – zakup dwóch szaf kartotekowych w
siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szkolnej 20.
3.1.3 Zarząd zaakceptował prośbę o dokonanie zmian w planie finansowym na 2014 rok:
Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie ul. Potulickich 1. zwiększenie w § 4210
o kwotę 35.000 zł zwiększenie wydatków związane jest z bieżącym uzupełnieniem zakupu
materiałów do remontów, farb i emulsji do malowania pokoi mieszkalnych oraz klatek
schodowych,drobnym doposażeniem gabinetu zabiegowego, kuchni i terapii zajęciowej.
Zwiększenie §4270 o kwotę 20.000 zł które związane jest z koniecznością dokonywania
bieżących napraw między innymi sprzętu gastronomicznego, urządzeń pralniczych,
samochody osobowego i autobusu oraz usunięciem awarii dźwigu osobowego w budynku nr 1
oraz zmniejszenie w § 4220 o kwotę 12.000zł §4260 o kwotę 10.000zł §4300 o kwotę
30.000zł oraz w § 4700 o kwotę 3.000zł.
3.1.4 Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 112000 zł na
wykonanie w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie:
- wymiany posadzek w budynku szkoły na typu Tarkett/ Gress, o łącznej powierzchni 797 m²,
- malowanie (zaprawki i drobne naprawy) korytarzy w budynku szkoły o powierzchni około 1574
m².
- remont sanitariatu dziewcząt (budynek internatu).
3.1.5 Zarząd zaakceptował projekt umowy udostępnienia działki nr 13/22 z obrębu Stefanów,
gmina Lesznowola wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 2840W ul. Ułanów w
miejscowości Stefanów gmina Lesznowola w celu budowy zjazdu oraz ustalił jednorazową
kwotę za udostępnienie w wysokości 400 zł + VAT.
3.1.6 Zarząd zaakceptował projekt umowy udostępnienia działki nr 31/16 z obrębu Stefanów,
gmina Lesznowola wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej NR 2849W ul. Postępu w
miejscowości Jastrzębiec, gmina Lesznowola w celu budowy zjazdu oraz ustalił jednorazową
kwotę za udostępnienie w wysokości 400 zł + VAT.
3.1.7 Zarząd zaakceptował projekt umowy udostępnienia działki nr 31/16 z obrębu Stefanów,
gmina Lesznowola wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej NR 2849W ul. Postępu w
miejscowości Jastrzębiec, gmina Lesznowola w celu umiejscowienia sieci wodociągowej oraz
ustalił jednorazową kwotę za udostępnienie w wysokości 500 zł + VAT.
3.1.8 Zarząd zaakceptował projekt umowy dotyczący udostępnienia działki nr 98/6 z obrębu
Wólka Kosowska, gmina Lesznowola wydzielonej pod poszerzenie powiatowej Nr 2840W ul.
Nadarzyńska w miejscowości Wólka Kosowska, gmina Lesznowola w celu umiejscowienia
przyłącza gazu oraz ustalił jednorazową kwotę za udostępnienie w wysokości 500zł+ VAT.
3.1.9 Zarząd postanowił o zabezpieczeniu środków w projekcie budżetu Powiatu na 2015 rok
na współpracę z gminą Konstancin- Jeziorna w zakresie remontów i konserwacji kanalizacji
deszczowej na drogach powiatowych na terenie gminy.
3.1.10 Zarząd po wstępnym ustaleniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna
współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w
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nadchodzącym sezonie zaproponował na ten cel kwotę w wysokości 70 tys. złotych.
3.1.11 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt budowy ulicy Wilanowskiej na odcinku od ul.
Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu gm. Piaseczno.
3.1.12 Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi na zapytanie Radnego Powiatu Pana Arkadiusza
Strzyżewskiego dotyczące parkietu w sali gimnastycznej prze Zespole Szkół Zawodowych w
Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a.
3.1.13 Zarząd przyjął do wiadomości informację dotycząca odwołania złożonego do Krajowej
Izby Odwoławczej w sprawie postępowanie na „Zakup sprzętu i oprogramowania do
digitalizacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Wydziału
Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie”.
3.1.14 Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącej Komisji
Edukacji, Sportu, Turystyki i Promocji Pani Joanny Pająkiewicz w sprawie zagospodarowania
terenu (boiska) przy Zespole Szkół nr 1 ul. Szpitalna 10 w Piasecznie.
3.1.15 Zarząd wyraził zgodę na zmiany w regulaminie Referatu Gospodarowania Mieniem,
poprzez utworzenie dodatkowych dwóch etatów ze względu na bardzo dużą ilość spraw
wpływających do Referatu Gospodarowania Mieniem.
3.1.16 Zarząd zaakceptował treść pisma w sprawie przystąpienia Gminy Konstancin – Jeziorna
w odrębnym trybie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, działka nr ewidencyjny 53/1 obręb
01-04 w Konstancinie – Jeziornie. Obecne zapisy planu określają dla obszaru B13U jako
przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty i zabudowa sakralna, które istotnie ograniczają
możliwość sprzedaży nieruchomości. Zdaniem Zarządu Powiatu teren nieruchomości oraz
istniejący zabytkowy budynek mógłby zostać przeznaczony na okazałą rezydencję (budynek
mieszkalny jednorodzinny), pensjonat lub inne usługi nieuciążliwe.
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