Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 03 października do dnia 31 października 2014 roku
1. Posiedzenie Zarządu nr 1 89/14 z 15 i 16 października 2014 roku
1.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.

Zarząd przygotował projekty uchwał:
- określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie,
- likwidacji szkół wchodzących w skład: Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w
Konstancinie- Jeziornie przy ul. Mirkowskiej39, Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul.
Szpitalnej 10, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. PlaterZyberkówny w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, Zespołu Szkół Zawodowych im.
Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tarczynie przy ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B,
- przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015,
- zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.
- zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
- wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego będącego we władaniu Domu Pomocy
Społecznej w Górze Kalwarii,
- przekazania zadania powiatu Gminie Tarczyn.
Projekty uchwał zostały 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 Nr 189/1/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: „Zakup
mebli i urządzeń wolno stojących dla budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
typu rodzinnego w Łbiskach.
Zarząd powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w
składzie:
1. Mariusz Balcerzak - Kierownik Referatu RIM II2. Ewa Lach -Dyrektor Powiatowego Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3. Kamila Karbowska - Kierownik RIM III-...............................

przewodniczący,
wiceprzewodniczący,
sekretarz.

1.2.2
Uchwała Nr 189/2/14 w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji na
realizację inwestycji drogowej.
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt budowy drogi gminnej ul. Zdrowotnej i Ludowej wraz z
kanalizacją deszczową w miejscowości Marysin gm. Lesznowola.
1.2.3
Uchwała Nr 189/5/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „budowę ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Julianowskiej

do ulicy Sybiraków w miejscowości Julianów, gm. Piaseczno”.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę ulicy
Cyraneczki na odcinku od ulicy Julianowskiej do ulicy Sybiraków w miejscowości Julianów,
gm. Piaseczno”.
1.2.4
Uchwała Ne 189/6/14 w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu na „Zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru
Starostwa Powiatowego w Piasecznie” - zadania nr 2”.
Zarząd unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 to jest wybór oferty
złożonej przez firmę COMP DATA So z o. o.
1.2.5
Uchwała Nr 189/7/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Wydziału Geodezji i
Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie” - zadania 2,
Zarząd zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania nr2 – dostawa 2 sztuk
skanerów formatu A3, to jest ofertę firmy Virex Polska Sp z o. o. na kwotę 69.081,71 zł
1.2.6
Uchwała Ne 189/8/14 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn: „Wykonanie mebli i

dostawa urządzeń AGD do zabudowy wraz z montażem w budynkach Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Łbiskach”
Zarząd powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1.Mariusz Balcerzak - Kierownik RIM II
2.Ewa Lach - Dyrektor Powiatowego
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
3.Kamila Karbowska -Kierownik RIM III

przewodniczący,
wiceprzewodniczący,
sekretarz.

1.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.3.1 Zarząd pozytywnie zaopiniował program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zarząd przyjął do wiadomości informację, że podczas trwania konsultacji nie została złożona żadna
opinia czy propozycja do zapisów projektu Programu. W związku z tym Zarząd Powiatu projekt
kieruje projekt Programu Współpracy do zaopiniowania przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu
Turystyki i Promocji.
1.3.2 Zarząd zaakceptował propozycję umowy najmu przedstawioną przez przedstawicieli
firmy TPI Sp z o. o. dotyczącej montażu stacji referencyjnej GPS/GLONASS na budynku
starostwa. Instalacja podniesie prestiż Starostwa wśród lokalnych geodetów. Zarząd
zaproponował opłatę roczną w wysokości 3000 zł netto, na okres trzech lat.
1.3.3 Zarząd zaakceptował projekt informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2013/2014.

1.3.4 Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego
z obowiązku uzyskania pozwolenia na „Budowę drogi,ulicy Cyraneczki w gm. Piaseczno”
1.3.5 Zarząd postanowił o rozpatrzeniu wniosku pozytywnie, przedłużenia umowy najmu
lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Piasecznie warunkiem tego jest
wyrównanie zaległych płatności przez najemcę.

2. Posiedzenie Zarządu nr 1 90/14 z dnia 22 i 27 października 2014 r.
2.1 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.1.1 Zarząd zaakceptował wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na
realizację zadań inwestycyjnych.
2.1.2 Praca Członków Zarządu Powiatu nad projektem budżetu Powiatu na 2015 rok.

3. Posiedzenie Zarządu nr 1 91/14 z dnia 29,30 i 31 października 2014 r.
3.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady
Powiatu Piaseczyńskiego.

Zarząd przygotował projekty uchwał:
- wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku będącym we władaniu Domu Pomocy Społecznej
w Górze Kalwarii,
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.
3.2.1Uchwała Nr 191/1/14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobrane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które w 2014 roku jest przeznaczone
dofinansowanie nauczycielom, zatrudnionym w placówkach oświatowo – wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Piaseczyński
3.2.2 Uchwała Nr 191/2/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Zakup mebli i urządzeń wolno stojących dla budynków
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego w Łbiskach”
3.2.3 Uchwała Nr 191/3/14 w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu na umieszczenie
podświetlonej reklamy na terenie Domu Pomocy Społecznej,

3.2.4 Uchwała Nr 191/4/14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20
3.2.5 Uchwała Nr 191/7/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę
gruntu 11/26 położoną we wsi Uwieliny gm. Prażmów przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej. Zarząd zatwierdził wysokość w kwocie 3000 zł, to jest 35 zł/m² na rzecz byłych
właścicieli działki gruntu położonej we wsi Uwieliny gmina Prażmów, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków numerem 11/26 o powierzchni 70 m².
3.2.6 Uchwała Nr 191/8/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę
gruntu 2/7 położoną we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej. Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 53 680 zł to jest 80zł/ m²
na rzecz byłego właściciela działki gruntu położonej we wsi Bobrowiec gmina Piaseczno,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2/7 o powierzchni 671 m².
3.2.7 Uchwała Nr 191/9/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę
gruntu położoną w obr. Lesznowola gm. Lesznowola przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej. Zarząd zaakceptował wysokość odszkodowania w kwocie 20 850 zł to jest 50
zł/m² na rzecz Spółki „EDI” byłego właściciela działki gruntu położonej w obrębie
Lesznowola gmina Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 103/8
o powierzchni 417 m².
3.2.8 Uchwała Nr 191/10/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę
gruntu 106/9 położoną we wsi Wola Prażmowska gm. Prażmów, przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej. Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 21
270zł to jest 30 zł/m² na rzecz byłego właściciela działki gruntu położonej we wsi Wola
Prażmowska gmina Prażmów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 106/9 o
powierzchni 709 m².
3.2.9 Uchwała Nr 191/11/14 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za działkę
gruntu 149/6 położoną we wsi Nowy Prażmów, gmina Prażmów, przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej. Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 1 450zł
to jest 50 zł/m² na rzecz byłych właścicieli działki gruntu położonej we wsi Nowy Prażmów
gmina Prażmów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149/6 o powierzchni
29 m²

3.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.3.1
Zarząd przyjął do wiadomości wniosek w sprawie zakupu opasek odblaskowych dla dzieci ze
szkół prowadzonych przez powiat, które odwiedzają Powiatową Komendę Policji. Zarząd
polecił przekazanie wniosku do Wydziału Edukacji w celu określenie stopnia w jakim dotyczy
to szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.
3.3.2
Zarząd przyjął do wiadomości treść pisma

Komendanta Powiatowego Policji z prośbą o

wsparcie podczas realizacji wspólnego, pilotażowego programu Piaseczyńskiej Policji i
Stowarzyszenie Dobra Wola dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnych.
3.3.3
Zarząd wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach –
Łbiskach majątku ruchomego z likwidowanego Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w
Konstancinie – Jeziornie.
3.3.4
Zarząd przyjął do wiadomości treść Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany
uchwały Nr 443/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2014 roku.
3.3.5
Zarząd zaakceptował postanowienie w sprawie odmowy uzgodnienie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenu
zawartego pomiędzy ulicami Dominikańską – Kalwaryjską - Papczyńskiego – Armii
Krajowej zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego. Zarząd Powiatu wnosi o ustalenie linii rozgraniczającej dla przedmiotowej
ulicy, zgodnie z istniejącym stanem zagospodarowania terenu to jest zgodnie z istniejącą
szerokością pasa drogowego.
3.3.6
Zarząd zaakceptował Postanowienie w sprawie odmowy uzgodnienie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb
Linin II) w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego.
3.3.7
Zarząd przyjął informację Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczące
pomiarów oraz obserwacji na terenie Skarpy Wiślanej w rejonie Góry Kalwarii,do
wiadomości i poleciła przesłanie informacji do organów i instytucji jak w poprzednich
przypadkach.
3.3.8
Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę części terenu boiska Zespołu Szkół RCKU położonego w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 na potrzeby Cyrku „Korona”, i zaproponował opłatę
za korzystanie z terenu w wysokości 1000 zł + VAT.
3.3.9
Zarząd zaakceptował wniosek Kierownika Referatu RIM I w sprawie „zmiany regulaminu
Referatu Gospodarowania mieniem poprzez utworzenie trzech etatów” Zarząd w dniu 02
października 2014 roku zaakceptował zmianę i wyraził zgodę na dwa etaty. Na posiedzeniu

Zarządu w dniu 31 października 2014, na którym Kierownik ponownie przedstawiła sytuację
Referatu, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu trzeciego etatu Referatowi RIM I.
3.3.10
Budowa Ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Siedliska.

