Załącznik nr 2 do
pisma
Znak: ORG.0021.8.2016
z dnia 12.12.2016r

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 08 listopada 2016r do dnia 08 grudnia 2016r
1. Posiedzenie Zarządu Nr 121/16 z dnia 08 i 14 oraz 15 listopada 2016 r.
1.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał
Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu
Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku „C”
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie,
- przekazania zadania zarządzania firmie China Town Poland Sp. z o.o. pełnienie
funkcji inwestora przy realizacji zadania pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr
2840W (ul. Ułanów) w miejscowości Łazy związanej z wykonaniem lewoskrętu i
budową dwóch zjazdów publicznych na działkę nr 118/1 i 71/7 obręb Stefanowo”
powiat piaseczyński, województwo mazowieckie,
- przekazania Gminie Góra Kalwaria zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr
2818W – ul. Akacjowa w miejscowości Kąty, na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat
piaseczyński, województwo mazowieckie,
- przekazania Gminie Góra Kalwaria zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr
2830W – ul. Dębowa w miejscowości Obręb, na terenie Gminy Góra Kalwaria, powiat
piaseczyński, województwo mazowieckie,
- przekazania Gminie Góra Kalwaria zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr
2830W – ul. Kasztanowa w miejscowości Obręb, na terenie Gminy Góra Kalwaria,
powiat piaseczyński, województwo mazowieckie,
- uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok,
- wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w
budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20C w Piasecznie w trybie bezprzetargowym,
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu
Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej.
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącego Rady Powiatu celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady i wprowadzenia na sesję.

1.2. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
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1.2.1 Uchwał Nr 121/1/16 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji treści specyfikacji
na „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na drogach powiatu
piaseczyńskiego”.
Zarząd zatwierdził modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na drogach powiatu piaseczyńskiego”,
polegającą na zmianie zapisów w SIWZ, zmianie opisu przedmiotu zamówienia,
formularza ofertowego i zmianie projektu umowy.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z potrzeby
dokonania zmiany zapisów w SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp.
Modyfikacja dotyczy zmiany zapisów w SIWZ w ust. 15 dotyczącym sposobu
obliczania ceny oferty, oraz w ust.13 pkt. 13.1 dotyczącej zmiany terminu otwarcia
ofert z dnia 14.11.2016r na 16.11.2016r. Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia
polega na uzupełnieniu opisu o przewidywaną łączną ilość kilometrów w części 1 i 2
zamówienia.. Zmiana w formularzu ofertowym polega na uzupełnieniu go o łączną
przewidywaną ilość kilometrów w części 1 i 2. Zmiana w projekcie umowy polega na
zmianie zapisów w § 2.
1.2.2 Uchwała Nr 121/2/16 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 do przyjęcia darowizny od firmy ProData
Sp. z.o.o ul. Dąbrowskiego 233, 06-406 Poznań.
Zarząd upoważnił Panią Elżbietę Malinowską – dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
Piaseczyńskiego w zakresie przyjęcia darowizny przedmiotów materialnych na cele
związane z działalnością szkoły od firmy ProData Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 233,
60 – 406 Poznań.
1.2.3 Uchwała Nr 121/3/16 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr
IRD.46.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową
wiaduktu drogowego nad linią PKP”.
Zarząd zaakceptował projekt aneksu nr 1 do umowy nr IRD.46.2016 na wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP” w dniu
09.05.2016 r. w Piasecznie. W umowie nr IRD.46.2016 z dnia 09.05.2016 r.
wprowadza się następujące zmiany:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1
w terminach:
a)
do dnia 30.11.2016 r. – I etap prac projektowych obejmujących
przekazanie mapy do celów projektowych, koncepcji rozwiązań oraz
materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej.
b)
do dnia 28.04.2017 r. – II etap obejmujący przekazanie pełnej
dokumentacji wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1) Starosta Piaseczyński - Wojciech Ołdakowski,
2) Członek Zarządu Powiatu - Ksawery Gut.
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1.2.4 Uchwała Nr 121/4/16 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, ul.
Potulickich 1.
Zarząd zatwierdził Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w
Konstancinie – Jeziornie, ul. Potulickich 1.
1.2.5 Uchwała Nr 121/5/16 w sprawie zmiany uchwały nr 108/25/16 z dnia 5
sierpnia 2016r w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego w
budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20E w Piasecznie.
Zarząd w uchwale Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Nr 108/25/16 z dnia 5 sierpnia
2016 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku
położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20E w Piasecznie, dokonuje się następującej
zmiany:
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się okres umowy od dnia 01.08.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.
1.2.6 Uchwała Nr 121/6/16 w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu
piaseczyńskiego na 2017 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej powiatu piaseczyńskiego.
1.2.7 Uchwała Nr 121/7/16 w sprawie zawarcia umowy na dostawę i montaż
mobilnej stacji przemiennikowej.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na dostawę i montaż mobilnej stacji
przemiennikowej. Montaż mobilnych stacji przemiennikowych na terenie powiatu
zapewni działania niezależnej, cyfrowej sieci łączności dla powiatu.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
1.2.8 Uchwała Nr 121/8/16 w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), które prowadzą działalność
statutową w dziedzinie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do udziału
w pracach Komisji konkursowej w celu rozpatrzenia złożonych ofert.
Zarząd ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), które prowadzą
działalność statutową w dziedzinie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, do
udziału w pracach Komisji konkursowej w celu rozpatrzenia złożonych ofert.
1.2.9 Uchwała Nr 121/9/16 w sprawie aneksu nr 4 do umowy nr 1/2015/ZPU/PP z
dnia 22 czerwca 2015r dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położnych na terenie miasta i
gminy Konstancin – Jeziorna w Powiecie Piaseczyńskim.
Zarząd zatwierdził treść aneksu nr 4 do umowy nr 1/2015/ZPU/PP z dnia 22 czerwca
2015r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gminy
Konstancin - Jeziorna w Powiecie Piaseczyńskim.
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Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
1.2.10 Uchwała Nr 121/10/16 w sprawie aneksu nr 4 do umowy nr 2/2015/ZPU/PP
z dnia 22 czerwca 2015r dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położnych na terenie
miasta i gminy Piaseczno w Powiecie Piaseczyńskim.
Zarząd zaakceptował treść aneksu nr 4 do umowy nr 2/2015/ZPU/PP z dnia 22
czerwca 2015r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gminy
Piaseczno w Powiecie Piaseczyńskim, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 27 listopada
2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 31 maja 2016 r. i aneksem Nr 3 z dnia 27 czerwca 2016
r.,
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
1.2.11 Uchwała Nr 121/11/16 w sprawie aneksu nr 4 do umowy nr 3/2015/ZPU/PP
z dnia 22 czerwca 2015r dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położnych na terenie
miasta i gminy Tarczyn w Powiecie Piaseczyńskim.
Zarząd zaakceptował treść Aneksu nr 4 do umowy nr 3/2015/ZPU/PP z dnia 22
czerwca 2015r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gminy
Tarczyn w Powiecie Piaseczyńskim, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 27 listopada
2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 31 maja 2016 r. i aneksem nr 3 z dnia 27 czerwca 2016 r.,
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
1.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.3.1 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
Zespół Usług Archiwalnych mgr. Henryk Bohdan Zielonka, na kwotę 6.888,00 zł
brutto, na kompleksowe uporządkowanie, zewidencjonowanie i przekazanie do
archiwum zakładowego oraz państwowego w Grodzisku Mazowieckim dokumentacji
(do 3,5 mb) wytworzonej przez Wydział Gospodarowania Mieniem Starostwa
Powiatowego w Piasecznie w tym wykonanie skanowania, brakowania oraz
zniszczenia dokumentów.
1.3.2 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
POL-TAX Sp. z.o.o 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, na
kwotę 7.134 zł brutto na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu
Piaseczyńskiego za rok 2016.
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1.3.3 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
MIR – TRANS Mirosław Stokłuska, Wilcza Góra , ul. Żwirowa 46, 05-506
Lesznowola 16.605,00 zł na usługi transportowe polegające na przewozie masy
mineralno – bitumicznej do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
1.3.4 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
MB7 Mariusz Brzozowski ul. Szczecińska 7, 05-400 Otwock na kwotę 12.500,00 zł
brutto na wymianę sterownika wraz z oprogramowaniem (w stanie gotowym do
natychmiastowego uruchomienia) w istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Głównej i Północnej w Piasecznie”.
1.3.5 Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia, którym celem jest przejęcie
zadania zarządzania częścią drogi powiatowej w związku z planowana budową
oświetleń ulicznych realizowana w ramach przebudowy dróg powiatowych:
- części drogi powiatowej Nr 2818W, ul. Akacjowa w m. Kąty
- części drogi powiatowej Nr 2830W, ul. Dębowa w m. Obręb
- części drogi powiatowej Nr 2830W, ul. Kasztanowej w m. Obręb
1.3.6 Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Chin Town Poland Sp. z.o.o,
z Wólki Kosowskiej, dotyczącej „Przebudowy części drogi powiatowej Nr 2840W (ul.
Ułanów) w miejscowości Łazy związanej z wykonaniem lewoskrętu i budową dwóch
zjazdów publicznych na działkę nr 118/1 i 71/7 obręb Stefanowo”.
2. Posiedzenie Zarządu Nr 122/16 z dnia 16 i 21 listopada 2016 r.
2.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał
Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał w sprawie:
- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
- zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
piaseczyńskiego,
Projekty uchwał zostały przekazane do Przewodniczącego 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 122/1/16 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne, powołani komisji przetargowej i zatwierdzenia specyfikacji na zadania
pod nazwą: „Dostawa tablic rejestracyjnych”.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa tablic rejestracyjnych” oraz powołał
komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1. P. Magdalena Wiśniewska – Naczelnik Wydziału KTR - przewodnicząca
2. P. Agnieszka Bentkowska – Zastępca Naczelnika KTR – członek,
3. P. Małgorzata Fijka – Koordynator w Wydziale KTR – członek,
4. P. Małgorzata Bąk – Inspektor w Biurze ZPU - sekretarz.
Ponadto Zarząd zatwierdził „Regulamin pracy komisji” oraz specyfikację istotnych
warunków zamówienia publicznego.
5

2.2.2 Uchwała Nr 122/2/16 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położona w obr. Wilcza Góra gm. Lesznowola przeznaczoną pod
poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 33.600,00 zł brutto na rzecz
poprzednich właścicieli - spółki jawnej pn. Seliga Invest Development Sp. J.,
reprezentowanej przez wspólników - Panią Renatę Seliga oraz Pana Dariusza Seliga za
działkę ewidencyjną nr 118/3 o pow. 480 m², położonej w obr. Wilcza Góra gm.
Lesznowola, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
2.2.3 Uchwała Nr 122/3/16 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 do przyjęcia darowizny od firmy CBSG
Polska Sp. z o. o., ul. Czereśniowa 98, 02 – 456 Warszawa.
Zarząd upoważnił Panią Elżbietę Malinowską – dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
Piaseczyńskiego w zakresie przyjęcia darowizny przedmiotów materialnych na cele
związane z działalnością szkoły od firmy CBSG Polska Sp. z o. o., ul. Czereśniowa
98, 02 – 456 Warszawa.
2.2.4 Uchwała Nr 122/4/16 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym
powiatu informacji do opracowania projektów planów finansowych.
2.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.1 Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu przekazania dokumentacji
Wykonawcy Pracownia Architektoniczna TEAM PROJEKT Teresa Czaplińska
dotyczącej umowy nr IRD/67/2016 z dnia 12.07.2016r. na wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy i rozbudowy poddasza szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w
Pęcherach – łbiskach przy ul. Chrobrego 83, dnia 10.12.2016r.
2.3.2 Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia projektu odnośnie do
drogi powiatowej Nr 2843W – ul. Szkolna w Lesznowoli do dnia 15.02.2017r. oraz w
odniesieniu do drogi powiatowej Nr 2860W ul. Marii Świątkiewicz do dnia
28.12.2016r.

3. Posiedzenie Zarządu Nr 123/16 z dnia 23 i 28 listopada 2016 r.
3.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.1.1 Uchwała Nr 123/1/16 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w
otwartym konkursie na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2017 r.
Zarząd postanowił przedłużyć termin składania ofert w otwartym konkursie na
powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. do dnia
14.12.2016r.
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3.1.2 Uchwała Nr 123/2/16 w sprawie nadania kategorii drodze.
Zarząd zaopiniował pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg powiatowych drogę
wewnętrzną w Józefowie.
3.1.3 Uchwała Nr 123/3/16 w sprawie zlecenia przeprowadzenia badania rocznego
sprawozdania finansowego powiatu piaseczyńskiego za 2016 rok.
Zarząd postanowił zlecić firmie POL – TAX Sp. z. o. o ul. Bora Komorowskiego 56C
lok. 91, 03-982 Warszawa, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
powiatu piaseczyńskiego za 2016 rok.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Wicestarosta Piaseczyński – Arkadiusz Strzyżewski.
3.1.4 Uchwała Nr 123/4/16 w sprawie wprowadzenia zmian podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
wynoszą 1.603.853 zł.
3.1.5 Uchwała Nr 123/5/16 w sprawie zawarcia umowy na wykonanie przez firmę
China Town Poland Sp. z.o.o „Przebudowy części drogi powiatowej Nr 2840W
(ul. Ułanów) w miejscowości Stefanowo/Kolonia Warszawska związanej z
wykonaniem lewoskrętu i budową dwóch zjazdów publicznych na działkę nr
118/1 obręb Stefanowo i 71/7 obręb Wólka Kosowska”.
Zarząd zaakceptował projekt umowy oraz wyraża zgodę na wykonanie przez firmę
China Town Poland Sp. z o. o. „Przebudowy części drogi powiatowej Nr 2840W
(ul. Ułanów) w miejscowości Stefanowo/Kolonia Warszawska związanej z
wykonaniem lewoskrętu i budową dwóch zjazdów publicznych na działkę nr 118/1
obręb Stefanowo i 71/7 obręb Wólka Kosowska” powiat piaseczyński, województwo
mazowieckie w zakresie określonym w umowie.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński - Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu - Ksawery Gut.
3.1.6 Uchwała Nr 123/6/16 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług zimowego utrzymania
dróg na drogach powiatowych powiatu piaseczyńskiego”.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na
drogach powiatowych powiatu piaseczyńskiego” oraz zaakceptował wybór
najkorzystniejszej oferty na część 1 tj. ofertę firmy TRANSMIX Ernest Kryczka ul.
K.K. Baczyńskiego 77, Parcela-Obory, 05-520 Konstancin-Jeziorna za kwotę:
95.550,00
zł
brutto
i skróceniem czasu reakcji od zgłoszenia do podjęcia działania o 60 minut, oraz
zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty na część 2 tj. ofertę firmy SOUTH
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STREAM S.A. Kotorydz ul. Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn za kwotę: 134.865,00 zł
brutto i skróceniem czasu reakcji od zgłoszenia do podjęcia działania o 60 minut.
Do podpisania umowy z wykonawcą zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
3.1.7 Uchwała Nr 123/7/16 w sprawie ponownego zawarcia umowy lokalu
użytkowego w budynku przy ul. Czajewicza 1a w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 7,5 m 2
znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy
ul. Czajewicza 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, której
przedmiotem mogą być wszelkie usługi nieuciążliwe i biura.
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2019 r.
Ustala się czynsz najmu w wysokości 3.600,00 zł brutto miesięcznie.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
3.1.8 Uchwała Nr 123/8/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na
2016 rok.
3.1.9 Uchwała Nr 123/9/16 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu powiatu na 2016 rok.
3.1.10 Uchwała Nr 123/10/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 rok.
3.1.11 Uchwała Nr 123/11/16 w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wsparcie
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia
30.03.2016 roku z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w
sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 23.000 zł na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu specjalnego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej.
Zarząd postanowił o przekazaniu środków w terminie 14 dni od dnia podpisania
aneksu.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
3.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1 Zarząd udzieli pełnomocnictwa dla Starosty Piaseczyńskiego Wojciecha
Ołdakowskiego do podpisania w imieniu Powiatu Piaseczyńskiego wniosku o
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dofinansowanie projektu „Wsparcie na starcie – indywidualizacja pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach Łbiskach” oraz do składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień, w
związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
3.2.2 Zarząd zatwierdził przeprowadzoną w dniach 12.09.2016 r – 10.11.2016r przez
kadrę Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach „Diagnozę rozwoju Zespołu
Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach 2016-2020”. Diagnoza obejmuje kluczowe
obszary działania, funkcjonowania oraz realizacji rozwoju, które przybliżą placówkę
do ideału założonego w wizji i spełnienia wymagań wobec szkoły.
3.2.3 Zarząd zaakceptował rozliczenie środków w wysokości 5.000 zł.
przeznaczonych na nagrody pieniężne dla wyróżniających się policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Piasecznie.
3.2.4 Zarząd zaakceptował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Nowa Wola etap I, gmina Lesznowola, w zakresie
jego zgodności z zadaniami samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.5 Zarząd zaakceptował projekt uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno, obszar obejmujący działkę nr ew. 14/12
z obrębu 11, w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi
Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.6 Zarząd nie wyraził zgody na zawarcia kolejnej umowy najmu powierzchni części
budynku położnego przy ul. Kościuszki 9 w Piasecznie.
3.2.7 Zarząd zaakceptował projekt uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębów: Mroków, gmina Lesznowola, w zakresie jego
zgodności z zadaniami samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.8 Zarząd nie wyraził zgody na odstąpienie od naliczania opłaty za udostępnianie
działek nr 37/21 i nr 37/16 obr. 01-02 m. Góra Kalwaria. Zarząd ustalił jednorazową
opłatę w wysokości 1.500,00 zł +VAT, za udostępnienie nieruchomości.
3.2.9 Zarząd wyraził zgodę na użytkowanie części nieruchomości na działce ewid. nr
8/7, obr. 27 m. Piaseczno o pow. 15m2 położonej przy ul. Chyliczkowksiej 20
przeznaczonej na garaż - do momentu wyprowadzki.
3.2.10 Zarząd postanowił podtrzymać swoje roszczenia wobec Cechu Rzemiosł
Rożnych Piaseczno, to jest zniesienie współwłasności, z jednoczesną zapłatą kwoty
425.663,00 zł z tytułu różnicy wartości nieruchomości użytkowanej przez Cech
Rzemiosł Rożnych, oraz kwoty 1.428.000,00 zł wynikającej z korzystania z
nieruchomości ponad swój udział (bezumowne korzystanie).
3.2.11
Zarząd
zaakceptował
projekt uzgodnienia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łoziska, gmina Lesznowola, w
zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego.
4. Posiedzenie Zarządu Nr 124/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
4.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał
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Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie:
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek
zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Projekt uchwały został przekazany do Przewodniczącego 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 124/1/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego
porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół RCKU a Powiatowym Urzędem Pracy w
Piasecznie.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie kolejnego porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół
RCKU w Piasecznie a Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie dot. udostępnienia
pomieszczeń:
1) świetlicy o pow. użytkowej 76 m2,
2) korytarza na długości zajmowanej przez świetlicę,
3) 2 toalet (w piwnicy i na parterze budynku),
4) 2 pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 19 m2,
znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie przy ul.
Chyliczkowskiej 20 A, z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Aktywizacji
Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy. Zarząd ustalił termin trwania porozumienia
na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2.Dyrektor Zespołu Szkół RCKU – Małgorzata Król.

4.2.2 Uchwała Nr 124/2/16 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu powiatu na 2016 rok.
4.2.3 Uchwała Nr 124/3/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 rok.
4.2.4 Uchwała Nr 124/4/16 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr IRD.57.2016
na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno –
wykonanie dokumentacji” zawartej w dniu 18.05.2016 r w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt aneksu do umowy nr IRD.57.2016 z dnia 18.05.2016 r.
na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno –
wykonanie dokumentacji”. W umowie nr IRD.57.2016 z dnia 18.05.2016 r.
wprowadza się następujące zmiany:
§4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 w
terminie do dnia 28.12.2016 r.”
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Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
4.2.5 Uchwała Nr 124/5/16 w sprawie aneksu Nr 2 do umowy Nr 2/OSR/2016
zawartej w dniu 14 lipca 2016r dotyczącej sporządzenia Powiatowego Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2016-2019 z
perspektywa na lata 2020-2023.
Zarząd zaakceptował treść aneksu Nr 2 do umowy Nr 2/OSR/2016 zawartej w dniu 14
lipca 2016 r. w Piasecznie pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim – Starostwem
Powiatowym w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, a Panem
Robertem Siudak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
„EKOSTANDARD” Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak z siedzibą w
miejscowości Suchy Las, ul. Wiązowa 1B lok. 2, 62-002 Suchy Las k/Poznania na
sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Piaseczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023, zgodnie z art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016
r. poz. 672) oraz z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i
gminnych programów ochrony środowiska” (Ministerstwo Środowiska – 2 września
2015 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wymaganymi prawem
uzgodnieniami i opiniami.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Wicesatrosta Piaseczyński – Arkadiusz Strzyżewski.

4.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.3.1 Zarząd udzielił następującej odpowiedzi na wniosek Przewodniczącej Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji:
Ad.1 Zarząd rozważa możliwość przekazania przedmiotowych budynków w
dzierżawę, co będzie równoznaczne z pozbawieniem Pani Dyrektor RCKU obowiązku
administrowania.
Ad.2 W odniesieniu do pozostałych punktów, Zarząd informuje, że w budżecie
powiatu na 2017 r zabezpieczono środki na realizację postulatów Komisji.
4.3.2 Zarząd udzielił następującej odpowiedzi na wniosek Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
Ad.1 Zarząd informuje, że w budżecie na 2017 r przewidziano podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników DPS w Górze Kalwarii. W miarę możliwości finansowej, Zarząd
rozważy podwyższenie wynagrodzeń pozostałym pracownikom pomocy społecznej w
Powiecie Piaseczyńskim.
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Ad.2 Zarząd informuje, że zakup samochodu dla Domu Dzieci w Łbiskach będzie
zrealizowany w roku 2017 pod warunkiem wygospodarowania odpowiednich środków
finansowych.
Ad.3 Zarząd informuje, że priorytetem jest wyposażenie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej powstającego oddziału w Tarczynie. Po wyposażeniu placówki w
Tarczynie, Zarząd zleci zakup platformy Badań Zmysłów pod warunkiem
wygospodarowania odpowiednich środków finansowych.
4.3.3 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę
Dariusza Słodkowskiego „AUREUS” za kwotę 1200,00 zł brutto na sporządzeniu 3
operatów szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb
ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz
sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.
4.3.4 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
Betoland, ul. Chyliczkowska 24, 05-500 Piaseczno na kwotę 19.480 zł netto na
realizację dostaw betonu C 8/10 oraz piasku stabilizowanym cementem.
4.3.5 Zarząd zaakceptował wykaz nieruchomości przeznaczonej do ponownego
oddania w najem stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego poł. przy ul.
Mirkowskiej 39 w Konstancinie – Jeziornie oraz ustalił miesięczny czynsz z tytułu
najmu w kwocie 1.518,50 zł netto +VAT.
4.3.6 Zarząd uzgodnił projekt uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Antoniów i części obrębu Kuleszówka, oraz projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mieszkowo,
w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego.

5. Posiedzenie Zarządu Nr 125/16 z dnia 05 i 08 grudnia 2016 r.
5.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
5.1.1 Uchwała Nr 125/1/16 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa tablic rejestracyjnych”.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawa tablic rejestracyjnych” oraz zaakceptował
wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Tablix Sp. z o. o. ul.
Paderewskiego 91, 05-220 Zielonka za kwotę: 202.500,00 zł brutto i czasem dostawy
wtórników tablic w terminie do 24 godzin.
Do podpisania umowy z Wykonawca zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
5.1.2 Uchwała Nr 125/2/16 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku
VAT w Powiacie Piaseczyńskim i jego jednostkach budżetowych.
Zarząd podjął uchwałę z konieczności centralizacji podatku VAT w jednostkach
samorządu terytorialnego.
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5.1.3 Uchwała Nr 125/3/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom
powiatowych jednostek organizacyjnych.
Zarząd udzieli pełnomocnictwa Dyrektorom do składania w imieniu Powiatu
Piaseczyńskiego oświadczeń woli w zakresie działalności kierowanej jednostki, w tym
do:
a) zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu w ramach planu finansowego
jednostki (w tym do zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i
usług w imieniu Powiatu Piaseczyńskiego)
b) wystawiania w imieniu Powiatu Piaseczyńskiego faktur VAT
c) wystawiania w imieniu Powiatu Piaseczyńskiego faktur VAT korygujących
d) wystawiania w imieniu Powiatu Piaseczyńskiego not korygujących
e) wystawiania w imieniu Powiatu Piaseczyńskiego paragonów fiskalnych
f) innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT
g) reprezentowania Powiatu przed organami administracji publicznej oraz
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych,
administracyjnych
i egzekucyjnych związanych z działalnością kierowanej jednostki.
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia
funkcji Dyrektora/Kierownika.
5.1.4 Uchwała Nr 125/4/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycielki przedmiotów zawodowych, zatrudnionych w Zespole Szkół RCKU
im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
Zarząd powołał Komisję Egzaminacyjną w celu rozpatrzenia wniosku o podjęcie
postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego, w następującym składzie osobowym:
1.Magdalena Boniecka - Duchna – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2.Joanna Lipińska– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3.Małgorzata Król – dyrektor szkoły,
4.Krzysztof Stępniak- ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN;
5.Sylwia Łukasik-Gębska- ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN.
5.1.5 Uchwała Nr 125/5/16 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położoną w obr. Tarczyn przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej – ul. Błońska.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 10.620,00 zł na rzecz byłego
właściciela działki ewidencyjnej nr 872 o pow. 118 m², położonej w obr. Tarczyn,
wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
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2. Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.6 Uchwała Nr 125/6/16 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położoną w Lesznowoli przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej – ul. Szkolna.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 23.490,00 zł brutto na rzecz
poprzednich współwłaścicieli – działającego w imieniu własnym oraz pozostałych
współwłaścicieli, posiadających po 1/3 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 227/1 o pow. 261 m², położoną w obr. Lesznowola gm. Lesznowola,
wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2. Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.7 Uchwała Nr 125/7/16 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu lokali mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul.
Chyliczkowskiej 20C w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy najmu z Panią Katarzyną Sikorską-Kosecką, lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 33 m 2 , mieszczącego się na parterze budynku
przy ul. Chyliczkowskiej 20 C. Zarząd ustalił okres umowy na czas trwania stosunku
pracy z Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, nie
dłużej niż do dnia 31.12.2019r. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.01.2017 r.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.8 Uchwała Nr 125/8/16 w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 w
Tarczynie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy użyczenia do bezpłatnego używania 3
pomieszczenia o pow. użytkowej 111,97 m 2 w szczególności: P1 – 23,78 m2, P223,78 m2, P5- 64,41 m2 w budynku Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów przy ul.
Szarych Szeregów 8 w Tarczynie, w celu prowadzenia działalności statutowej przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z/s w Piasecznie. Umowa zostaje zawarta na
czas oznaczony 3 lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019r.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2.Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie – Bożena
Małkowska – Baranowska.
5.1.9 Uchwała Nr 125/9/16 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Zarząd zaopiniował pozytywnie pozbawienie kategorii drogi gminnej działki nr ew.
309/4 położonej w Tarczynie z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
publicznego.
5.1.10 Uchwała Nr 125/10/16 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
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nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego położonej w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej.
Zarząd zaakceptował projekt protokołu uzgodnień dotyczący ustanowienia służebności
przesyłu, stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego dla działek nr 5/2 i nr
7/16 z obrębu 27 m. Piaseczno - pas gruntu o łącznej powierzchni 61 m 2 (długości 61
m i szerokości 1 m), celem umieszczenia linii kablowej nN 0,4 kV oraz posadowienia
złącza kablowego nN.
Służebność ustala się odpłatnie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, na czas nieoznaczony. Zarząd ustalił jednorazową
opłatę za ustanowienie służebności w wysokości 3.000 zł +VAT.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński - Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.11 Uchwała Nr 125/11/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu pomieszczeń w budynku „C” Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Konstancinie – Jeziornie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy najmu trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni
użytkowej 166 m2 w budynku „C” Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, zlokalizowanego na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej według
ewidencji gruntów i budynków działkę nr 7/8 z obrębu 02-01 m. Konstancin-Jeziorna,
na potrzeby Gminy Konstancin-Jeziorna, z przeznaczeniem na przechowywanie materiałów archiwalnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony 3 miesięcy
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.03.2017r. Zarząd ustalił czynsz najmu w wysokości
1518,50 zł netto +VAT miesięcznie.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.12 Uchwała Nr 125/12/16 w sprawie zawarcia umowy z T-Mobile Polska S.A o
świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor.
E. Gierczak w Górze Kalwarii.
Zarząd zaakceptował projekty umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla
Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii, przy ul.
Dominikańskiej 9. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. na 36 miesięcy
licząc od dnia podpisania umowy.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2.Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. popr. E. Gierczaka w Górze Kalwarii.
5.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.1 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Silver
–Net Czerniszewski Piotr ul. Różana 1 Sułkowice, 05-650 Chynów na kwotę
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39.058,08 zł brutto na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
sieciowej w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20”.
5.2.2 Zarząd ustalił, że priorytetem jest wyposażenie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej powstającego oddziału w Tarczynie. Do zakupu Platformy Badań
Zmysłów – sprzętu medycznego do przesiewowych badań słuchu oraz rehabilitacji
słuchu u dzieci i młodzieży Zarząd powróci w przyszłym roku.
5.2.3 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
ROB –SERWICE Robert Staszewski ul. Wierzbnowska 2, 05-510 Konstancin –
Jeziorna na pojazdy o dmc do 3,5 tony oraz zaakceptował wybór najkorzystniejszej
oferty złożonej przez firmę Pomoc drogowa Wiesław Rucki ul. Grójecka 05-530
Góra Kalwaria na pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony oraz przewożące materiały
niebezpiecznie na parking depozytowy Starostwa Powiatowego w Piasecznie
położonego w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 na rok 2017.
5.2.4 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
PromTel ul. Białostocka 22 lok. 20, 03-741 Warszawa na kwotę 12.619,80 zł brutto na
realizację zakupu i instalacji centrali telefonicznej w ramach zadania inwestycyjnego:
„Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central
telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Piasecznie”.
5.2.5 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Stara Iwiczna gmina Lesznowola, w zakresie jego zgodności z
zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.6 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
„Firma KRAJEWSKI” Krzysztof Krajewski, ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn na
sprzedaż druków akcydensowych.
5.2.7 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Biały Ług, gmina Prażmów, w zakresie jego zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.8 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1, w zakresie jego zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.9 Zarząd odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Klarysew – Gawroniec – etap I w zakresie jego zgodności z
zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego po zapoznaniu się z tekstem oraz rysunkiem projektu
planu, stwierdził, że przedłożone do uzgodnienia dokumenty są sprzeczne.
5.2.10 Zarząd zaakceptował treść zawiadomienia w sprawie sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew –
Gawronice.
5.2.11 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Solec i Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79, w zakresie jego
zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
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