Załącznik nr 2 do pisma
znak: BRP.0021.6.2014
z dnia .10.06.2014 r.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 31 kwietnia do dnia 29 maja 2014 r.
1. Posiedzenie Zarządu nr 167/14 z dnia 7 maja 2014 r.
1.1.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.1.1. Uchwała nr 167/1/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu z wyboru wykonawcy
na usługę bankową polegającą na kompleksowej obsłudze budżetu Powiatu
Piaseczyńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankową polegającą na
kompleksowej obsłudze budżetu Powiatu Piaseczyńskiego i jednostek organizacyjnych
Powiatu przez okres czterech lat oraz udzielaniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.
Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Oferenta - Powszechną Kasę
Oszczędności Bank Polski S.A., Centralny Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie,
IV Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka
35/41 na kwotę brutto 33.000,00 zł w okresie 4 lat z oprocentowaniem kredytu w rachunku
bieżącym w wysokości 3,28 % oraz oprocentowaniem środków pieniężnych na rachunkach
bieżących w wysokości 100 % WIBID 1 M.
Do podpisania umowy z Wykonawcą upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina.
1.1.2. Uchwała nr 167/2/14 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji treści specyfikacji
na opracowanie map glebowo - rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu
piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra
Kalwaria i Tarczyn.
Zarząd zatwierdził modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod
nazwą „Opracowanie map glebowo – rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu
piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin – Jeziorna, Góra K alwaria i
Tarczyn ”.
1.1.3. Uchwała nr 167/3/14 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu powiatu na rok 2014.
1.1.4. Uchwała nr 167/4/14 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych kwot
wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2014.
1.1.5. Uchwała nr 167/5/14 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata
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na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie –
Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 39.
Przedmiotową uchwałą Zarząd postanowił ogłosić konkurs w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie, przy
ul. Mirkowskiej 39.
1.1.6. Uchwała nr 167/6/14 w sprawie zatwierdzenia umowy na dostarczenie systemu
stacji bazowej monitoringu.
Zakup stacji bazowej monitoringu jest związany z realizacja szerszego programu zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom. Kontrola ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących
będzie prowadzona we współpracy z Gmina Piaseczno. Zadania w tym zakresie będzie
wykonywać Straż Miejska.
1.1.7. Uchwała nr 167/7/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu ( 1/30) położoną we wsi Kąty Gm. Góra Kalwaria przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej – dot. działki nr 1/30.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 15.240 zł na
rzecz byłej właścicielki działki gruntu położonej we wsi Kąty gm. Góra Kalwaria, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem 1/30 o pow. 00254 ha, wydzielonej pod
poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza
Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1219/2012 z dnia 14.12.2012r. własność Powiatu
Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00428623/1.
Do podpisania porozumienia upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina.
1.1.8. Uchwała nr 167/8/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną we wsi Kąty Gm. Góra Kalwaria przeznaczoną pod poszerzenie
drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 3.480 zł na rzecz byłej właścicielki
działki gruntu położonej we wsi Kąty gm. Góra Kalwaria, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków numerem 1/7 o pow. 00058 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej
stanowiącej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr
762/2010 z dnia 14.09.2010r. własność Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze
wieczystej nr WA5M/00428623/1. Do podpisania porozumienia upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina.
1.1.9. Uchwała nr 167/9/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną w obrębie Bobrowiec, Gm. Piaseczno przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 43 435 zł na rzecz byłej właścicielki
działek gruntu położonych w obrębie Bobrowiec gm. Piaseczno, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 91/11, nr 92/16 oraz nr 93/19 o łącznej pow. 0,0511 ha, wydzielonej
pod poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.MT/7430.P/g-95/10 dnia 01.06.2010r. własność Powiatu
Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00334418/5
Do podpisania porozumienia upoważniono:
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1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina.
1.1.10. Uchwała nr 167/10/14 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na usługę
bankową polegającą na prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy z Bankiem Spółdzielczym w Tarczynie na usługę
bankową polegającą na prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1. Treść projektu
umowy stanowi załącznik do uchwały. Do podpisania umowy z Bankiem Spółdzielczym w
Tarczynie upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie – Jacka Marca.
1.1.11. Uchwała nr 167/11/14 w sprawie zatwierdzenia umowy na wykonanie
"Prowadzenia obserwacji w 2014 roku, zwanych monitoringiem dla terenów, na których
wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi,
infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego”.
Zarząd zatwierdził umowę na wykonanie "Prowadzenia obserwacji w 2014 roku, zwanych
monitoringiem dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi
bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na
obszarze powiatu piaseczyńskiego”.
Do podpisania umowy upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego - Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka.
1.2. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.2.1.Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy na dotację na rok 2014 dotyczącą
realizowanego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Do podpisania
umowy upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – S. Dunina,
2) Geodetę Powiatowego – M. Jaroszewską.
1.2.2. Zarząd ustalił wysokość odszkodowania w kwocie 50 zł. za działkę nr ew. 87/14
położoną we wsi Gabryelin, Gm. Prażmów wydzieloną pod poszerzenie drogi
powiatowej.
1.2.3.Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu KPGO Mysiadło – Gmina Lesznowola z uwagą dotyczącą utrudnień
komunikacyjnych przy przyjęciu rozwiązania układu komunikacyjnego określonego w
projekcie planu dla tego terenu.
1.2.4.Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie dokumentacji projektowej projektu na
budowę ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli Wójtowi Gm. Lesznowola.
1.2.5.Zarząd wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji dot. przebudowy mostu w ciągu
drogi powiatowej w miejscowości Obórki – Gm. Konstancin-Jeziorna.
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1.2.6.Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 168/14 z obrębu Chylice, Gm.
Piaseczno na lokalizację kabla energetycznego za jednorazową odpłatnością w kwocie
2.500 zł + VAT.
1.2.7.Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 34/9 z obrębu Łbiska, Gm.
Piaseczno celem wybudowania zjazdu za jednorazową odpłatnością w kwocie 400 zł +
VAT.
1.2.8. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 56/7 z obrębu Pólko, Gm.
Piaseczno celem wybudowania zjazdu za jednorazową odpłatnością w kwocie 400 zł +
VAT.
1.2.9. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 108/1 z obrębu Władysławów,
Gm. Lesznowola celem wybudowania zjazdu za jednorazową odpłatnością w kwocie
400 zł + VAT.
1.2.10. Zarząd ustalił wysokość odszkodowania dla byłego Właściciela działki nr 16/11
położonej we wsi Kolonia Mrokowska - Gm. Lesznowola, wydzielonej pod poszerzenie
drogi powiatowej w kwocie 85 zł/za m².
2.Posiedzenie Zarządu nr 168/14 z dnia 14 maja 2014 r.
2.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie terenu o pow. 600 m2
położonego w Lininie, Gm. Góra Kalwaria,
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu
Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej
nieruchomości – działki nr 2/73, położonej we wsi Julianów, Gm. Piaseczno.
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.
2.2.1. Uchwała nr 168/1/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania na
wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego
założenia/ uzupełnienia /osnowy wysokościowej III klasy dla miasta i Gminy Góra
Kalwaria w powiecie piaseczyńskim oraz realizacja projektu w terenie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie inwentaryzacji osnowy
wysokościowej, wykonanie projektu technicznego założenia /uzupełnienia/ osnowy
wysokościowej III klasy dla miasta i gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim oraz
realizacja projektu w terenie”.
Zarząd wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PMG Silesia Sp. z o. o.,
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100a/502 za kwotę brutto 74.500,00 zł. Do podpisania
umowy z Wykonawcą upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunina,
2) Geodetę Powiatowego – Monikę Jaroszewską
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2.2.2. Uchwała nr 168/2/14 w sprawie zawarcia umowy użyczenia Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie agregatu prądotwórczego.
Zarząd wyraził zgodę na użyczenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie agregatu prądotwórczego. Do podpisania umowy upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu – Stefana Dunia

2.2. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.1. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy barterowej między Starostwem
Powiatowym w Piasecznie a Agencją Eventową Profeska – Piotr Kasztankiewicz z
siedzibą w Warszawie. Do podpisania umowy upoważniono:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego – M. Gielecińskiego,
2) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie – M.
Zakościelną.
2.3.2. Zarząd nie wyraził zgody na proponowaną przez Najemcę stawkę czynszu za
wynajem powierzchni reklamowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii w kwocie 500 zł + VAT. Zarząd zaproponował stawkę czynszu w wysokości
750 zł + VAT.
3.Posiedzenie Zarządu nr 169/14 z dnia 21 maja 2014 r.
3.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku „C” Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
- w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
piaseczyńskiego.
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącej Rady Powiatu, celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady i wprowadzenia na sesję.
3.2. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1. Uchwała nr 169/1/14 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie
– Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 39.
Przedmiotową uchwałą Zarząd powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie,
przy ul. Mirkowskiej 39 w następującym składzie osobowym:
1) Magdalena Boniecka - Duchna
– przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Bożena Wiśniewolska
– przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Małgorzata Pieniążkiewicz
– przedstawiciel organu prowadzącego,

5

4) Joanna Lipińska

– przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
5) Aneta Przygoda
– przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
6) Anita Pilszyk
– przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
7) Barbara Mrozik
– przedstawiciel Rady Rodziców,
8) Grażyna Makaruk
– przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej,
9) Ewa Muszyńska
– przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.
Na przewodniczącego Komisji konkursowej wyznaczono Panią Magdalenę Boniecką – Duchna.
3.2.2. Uchwała nr 169/2/14 w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu
Piaseczyńskiego za 2013 rok.
3.2.3. Uchwała nr 169/3/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną w obrębie Szczaki, Gm. Piaseczno przeznaczoną pod poszerzenie
drogi powiatowej .
Zarząd zatwierdził kwotę odszkodowania w wysokości 16.500 zł dla byłych właścicieli działki
nr ew. 285/10 obręb Szczaki – Gmina Piaseczno o powierzchni 0,0207 ha, wydzielonej pod
poszerzenie drogi powiatowej. Do podpisania porozumienia upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka,
2) Kierownika Referatu RIM I – Elżbietę Piech.
3.2.4. Uchwała nr 169/4/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną w obrębie Głosków, Gm. Piaseczno przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził kwotę odszkodowania w wysokości 16.500 zł dla byłych właścicieli działki
nr ew. 78/22 obręb Głosków – Gmina Piaseczno o powierzchni 0,0358 ha, wydzielonej pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia upoważniono:
1) Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Malarczyka,
2) Kierownika Referatu RIM I – Elżbietę Piech.
3.2.5. Uchwała nr 169/5/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu i unieważnienia
postępowania na opracowanie map glebowo - rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu
piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i
Tarczyn.
Postępowanie na opracowanie map glebowo - rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu
piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i
Tarczyn zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę,
którą zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.2.6. Uchwała nr 169/6/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenie specyfikacji na opracowanie map glebowo-rolniczych w wersji cyfrowej dla
powiatu piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra
Kalwaria i Tarczyn.
Przedmiotową uchwałą Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania map glebowo – rolniczych w wersji
cyfrowej dla powiatu piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin – Jeziorna,
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Góra Kalwaria i Tarczyn – 249 arkuszy map w formacie A1 oraz wydruki na folii. Ponadto
Zarząd zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia, regulamin pracy komisji
oraz powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w
składzie:
1. Monika Jaroszewska Geodeta Powiatowy
- przewodnicząca
2. Jolanta Komosa Gł. specjalista w Wydziale Geodezji i Katastru - wiceprzewodnicząca
3. Jan Kobak – Nowacki Gł. spec. ds. zamówień publicznych RIM III - sekretarz
3.2.7. Uchwała nr 169/7/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenie specyfikacji na wykonanie opinii rzeczoznawcy określającej wartość
nieruchomości położonej w Tarczynie.
Przedmiotową uchwałą Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu opinii rzeczoznawcy
majątkowego określającej wartość nieruchomości położonej w Tarczynie. Ponadto Zarząd
zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, regulamin pracy komisji oraz
powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w składzie:
1. Elżbieta Piech Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem RIM I- przewodnicząca,
2.Marzanna Kuczerepa Gł. spec. w Referacie Gosp. Mieniem RIM I - wiceprzewodnicząca,
3. Jan Kobak Nowacki Gł. spec. ds. zamówień publicznych w RIM III - sekretarz.
3.2.8. Uchwała nr 169/8/14 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia ruchomego
Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego spółka z o. o.
Zarząd wyraził zgodę na wynajem mienia ruchomego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg
Powiatowych w Piasecznie Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego spółka z o. o.
Do podpisania umowy Zarząd upoważnił:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego - Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka.
3.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.3.1. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 12/22 z obrębu Stefanowo, Gm.
Lesznowola (pas drogi powiatowej) celem umiejscowienia przyłącza gazowego za
jednorazową odpłatnością w kwocie 500 zł + VAT
3.3.2. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działek nr 146/3, 147/6 i 147/7 z obrębu
Ustanów, Gm. Prażmów (pas drogi powiatowej) celem umiejscowienia sieci i przyłącza
gazowego za jednorazową odpłatnością w kwocie 1000 zł + VAT.
3.3.3. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 2/1 z obrębu Garbatka, Gm
Lesznowola (pas drogi powiatowej) celem umiejscowienia przyłącza gazowego za
jednorazową odpłatnością w kwocie 500 zł + VAT
3.3.4. Zarząd postanowił zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na instalację oddymową
w obiekcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul.
Dominikańska 9e.
3.3.5. Zarząd ustalił stawkę odszkodowania dla byłego właściciela działki nr 28/3 położonej w
obrębie Wola Mrokowska, Gm. Lesznowola, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej,
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w wysokości 85 zł za m².
3.3.6. Zarząd nie wyraził zgody na zaliczenie na poczet zaległych płatności nakładów jakie
poniosła Najemczyni na remont lokalu w Piasecznie ul. Kościuszki 9, stanowiącego własność
Powiatu, w którym mieści się Galeria TRADYCJA. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie
umowy najmu lokalu użytkowego.
3.3.7. Zarząd wyraził zgodę na budowę na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie placu z
siłownią do ćwiczeń fizycznych.
3.3.8. Zarząd ustalił minimalną kwotę sprzedaży nieruchomości poł. W Konstancinie –
Jeziornie przy ul. Słonecznej 12 w wysokości 13.350.000 zł oraz zaakceptował treść wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
3.3.9. Zarząd wyraził zgodę na zaproponowaną przez byłego Właściciela nieruchomości kwotę
odszkodowania za działkę nr 39/1 41/1 z obrębu Kolonia Warszawska, Gm. Lesznowola
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej, w wysokości 80 zł za 1 m².
3.3.10. Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie części kosztów transportu zawodników na
rozgrywki Ligii Koszykówki na Wózkach w sezonie 2014. Zarząd nie wyraził zgody na
zakupów strojów sportowych dla Młodzieżowego Klubu Sportowego w Piasecznie.
3.3.11. Zarząd pozytywnie zaopiniował treść postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część
II, w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego.
4.Posiedzenie Zarządu nr 170/14 z dnia 28, 29 maja 2014 r.
4.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
4.1.1. Uchwała nr 170/1/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego
Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego spółka z o. o.
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż wyposażenia Spółce Infrastrukturalnej Powiatu
Piaseczyńskiego spółka z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze mienia ruchomego – wyposażenia
znajdującego się w bazie produkcyjno – materiałowej w Wilczej Górze stanowiącego
własność Powiatu za kwotę 5.000 zł + VAT. Do podpisania umowy sprzedaży Zarząd
upoważnił:
1) Wicestarostę Piaseczyńskiego - Marka Gielecińskiego,
2) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka.
Do fizycznego przekazania mienia ruchomego Zarząd upoważnił Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Piasecznie -A. Kobusa.
4.1.2. Uchwała nr 170/2/14 w sprawie najmu nieruchomości i ruchomości na rzecz
Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o.
Zarząd ustalił roczną kwotę czynszu z tytułu najmu w wysokości 20.000 zł, płatną w ratach
kwartalnych po 5.000 zł. Do podpisania umowy Zarząd upoważnił:
1. Wicestarostę Piaseczyńskiego - Marka Gielecińskiego,
2. Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka.
4.1.3. Uchwała nr 170/3/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
działkę gruntu położoną we wsi Kolonia Warszawska gm. Lesznowola, przeznaczoną
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pod poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 77.680 zł dla byłego Właściciela
działek gruntu położonych we wsi Kolonia Warszawska gm. Lesznowola, oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków numerem 39/1 oraz nr 41/1 o łącznej pow. 971 m²,
wydzielonych pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. Ułanów, stanowiącej na podstawie
ostatecznej decyzji Wójta Gminy Lesznowola nr 59/2012 z dnia 10.08.2012 roku własność
Powiatu Piaseczyńskiego. Do podpisania porozumienia Zarząd upoważnił
1) Członka Zarządu Powiatu - Stefana Dunina,
2) Członka Zarządu Powiatu - Dariusza Malarczyka.
4.1.4. Uchwała nr 170/4/14 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie
publiczne na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i
młodzieży, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach – Pęcherach – zajęcia z
dogoterapii.
Zarząd unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne na usługę polegającą na
przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Łbiskach – Pęcherach - zajęcia z dogoterapii, ponieważ nie została złożona
żadna oferta.
4.1.5. Uchwała nr 170/5/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenie specyfikacji na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Wydziału Geodezji i
Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie”. Ponadto Zarząd zatwierdził specyfikację
istotnych warunków zamówienia, regulamin pracy komisji oraz powołał komisję przetargową
do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1. Monika Jaroszewska Geodeta Powiatowy
przewodnicząca,
2. Zbigniew Pietrzak Informatyk w Wydziale Geodezji i Katastru
wiceprzewodniczący,
3. Jan Kobak Nowacki Gł. specjalista ds. zamówień publicznych RIM III sekretarz.
4.1.5. Uchwała nr 170/5/14 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych dochodów i kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2014 rok.
3.3. Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.1. Zarząd wyraził zgodę na likwidację środka trwałego jakim jest młot wyburzeniowy,
będący na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. Środek trwały zostanie
zlikwidowany poprzez przekazanie do wyspecjalizowanego punktu odbioru odpadów
niebezpiecznych.
4.2.2. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy z dniem 31 maja br. działki ew.
nr. 37/22 z obrębu 1-02 miasta Góra Kalwaria zabudowanej budynkiem nr 4 o powierzchni
użytkowej 251 m2.
4.2.3. Zarząd określił kwotę odszkodowania dla byłego Właściciela działki nr. 76/1 z obrębu
Bobrowiec, Gm. Piaseczno przejętej pod poszerzenie drogi powiatowej, w wysokości 90 zł za
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m² .
4.2.4. Zarząd postanowił zlecić wykonanie naprawy schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Piasecznie, ul. Szpitalna 12 Spółce Infrastrukturalnej Powiatu
Piaseczyńskiego sp. z o. o.
4.2.5. Zarząd przyjął informację o wyniku konkursu na wyłonienie dyrektora Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 oraz wyraził zgodę
na powierzenie tego stanowiska od dnia 01.07.2014r., Pani Annie Dulnik – nauczycielowi
szkoły, pod warunkiem uznania jej kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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