Załącznik nr 2 do
pisma
Znak: ORG.0021.1.2017
z dnia 13 stycznia 2017r

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 12 grudnia 2016r do dnia 11 stycznia 2017r
1. Posiedzenie Zarządu Nr 126/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.
1.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.1.1 Uchwała Nr 126/1/16 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie
usługi telekomunikacyjnej z Orange Polska S.A dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt aneksu do umowy o świadczenie usługi
telekomunikacyjnej z Orange Polska S.A. tj. Internet Neostarada dla potrzeb Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. Aneks zostaje zawarty na czas
oznaczony 24 miesięcy.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie – Bożena
Małkowska – Baranowska.
1.1.2 Uchwała Nr 126/2/16 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt aneksu do umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A. polegających na utrzymaniu telefonu
komórkowego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie.
Aneks zostaje zawarty na czas oznaczony 24 miesięcy.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie – Bożena
Małkowska – Baranowska.
1.1.3 Uchwała Nr 126/3/16 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt aneksu do umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A. polegających na utrzymaniu telefonu
stacjonarnego w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie.
Aneks zostaje zawarty na czas oznaczony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
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1. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie – Bożena
Małkowska – Baranowska.
1.1.4 Uchwała Nr 126/4/16 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Orange Polska S.A. polegających na utrzymaniu dwóch telefonów komórkowych dla
potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. Umowa zostaje zawarta
na czas oznaczony 24 miesięcy
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka,
2. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie – Bożena
Małkowska – Baranowska.
1.1.5 Uchwała Nr 126/5/16 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne, powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia specyfikacji na
zadania pod nazwa: „Sukcesywna dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego
utrzymania dróg w ilości 370 ton”.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa soli kamiennej
drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 370 ton” oraz powołał komisję
przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
1. P. Danuta Goss – Kierownik Działu Drogownictwa – przewodnicząca,
2. P. Maria Olejnik – Specjalista w Wydziale IRD – członek,
3. P. Grzegorz Wójcik – p.o. Naczelnika w Wydziale IRD – członek,
4. P. Małgorzata Bąk – Inspektor w Biurze ZPU - sekretarz.

Ponadto Zarząd zatwierdził „Regulamin pracy komisji” oraz specyfikację istotnych
warunków zamówienia publicznego.
1.1.6 Uchwała Nr 126/6/16 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego położonej w
Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej.
Zarząd zaakceptował projekt protokołu uzgodnień dotyczący ustanowienia służebności
przesyłu, dla działki nr 8/7 z obrębu 27 m. Piaseczno - pas gruntu o powierzchni 177
m2 (długości 177 m i szerokości 1 m dla linii kablowej nN i dwóch złączy kablowych)
celem umieszczenia linii kablowej nN 0,4 kV oraz posadowienia dwóch złączy
kablowych. 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 w/wym. służebności w wysokości
7.350,00 zł +VAT.
Do podpisania protokołu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński - Wojciech Ołdakowski,
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2.Członek Zarządu Powiatu - Ksawery Gut.
1.1.7 Uchwała Nr 126/7/16 sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu powiatu na 2016 rok.
1.1.8 Uchwała Nr 126/8/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 rok.
1.1.9 Uchwała Nr 126/9/16 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.
1.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.2.1 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Kancelarię
Radcy Prawnego Monika Prajsner na stałą obsługę prawną Powiatu Piaseczyńskiego,
w tym Starosta Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych.
1.2.2 Zarząd przyjął do wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Piaseczyńskiego na lata 2017-2024.
1.2.3 Zarząd przyjął do wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok.
1.2.4 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Kama
Biurostyl ul. Dębowa 2a, Konstancin – Jeziorna na kwotę 45.054,30 zł brutto, na
zakup tuszy i tonerów w roku 2017, oraz na kwotę 80.181,63 zł brutto, na zakup
materiałów kancelaryjnych dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
1.2.5 Zarząd przyjął do wiadomości informację o złożonych ofertach na wynajem
lokali użytkowych oraz garaży zlokalizowanych w budynku przy ul. Kościuszki 9 w
Piasecznie.
1.2.6 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z.o.o na kwotę
29.850,00 zł brutto na dostawę barier ochronnych w ramach zadania pn: „Rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowości Okrzeszyn i Kępa
Okrzewska, gm. Konstancin – Jeziorna”.
2. Posiedzenie Zarządu Nr 127/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
2.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał
Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części zabudowanej
nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20C, 20F, 20E, 20D,
- zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- zmiany uchwały nr XLI2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
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- zmiany uchwały nr XXXI/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28
października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,
- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
- zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
piaseczyńskiego,
- wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
- uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok,
- 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 127/1/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu

zaopiniowania złożonych ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2017r.
Zarząd powołał komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na
powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku, w
składzie:
1) Przewodnicząca komisji – Katarzyna Paprocka - Członek Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego;
2) Członek komisji – Maciej Michalski – Sekretarz Powiatu Piaseczyńskiego;
3) Członek komisji – Jolanta Szmidt – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
4) Członek komisji (z głosem doradczym) – Michał Sobczyński – Główny Specjalista
w Biurze Promocji/Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.2.2 Uchwała Nr 127/2/16 w sprawie wyznaczenia osób do podpisania umowy z

kancelarią prawną.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania na zamówienie publiczne na stałą
obsługę prawną Powiatu Piaseczyńskiego, w tym Starostwa Powiatowego w
Piasecznie i jego jednostek organizacyjnych Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
wyznaczył do podpisania umowy z Kancelarią Radcy Prawnego Moniki Prajsnar:

1 Starostę Piaseczyńskiego – Wojciecha Ołdakowskiego,
2 Wicestarostę Piaseczyńskiego – Arkadiusza Strzyżewskiego.
2.2.3 Uchwała Nr 127/3/16 w sprawie wprowadzenia zmian podziału środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
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niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
wynoszą 1.603.853 zł.
2.3 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.1 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę 3W

Maszyny Budowlane Sp. z.o.o na kwotę 10.455,00 zł brutto na dostawę pługu
odśnieżnego montowanego na koparko – ładowarkach i ładowarkach kompaktowych.
2.3.2 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę ATUT

RENTAL Sp. z.o.o na kwotę 8.856,00 zł brutto na dostawę ubijaka o dużej mocy
dedykowany do prac wymagających precyzyjnego zagęszczenia w wykopach,
trudnodostępnych miejscach oraz nawierzchni asfaltowej.
2.3.3 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę 3W

Maszyny Budowlane Sp. z.o.o na kwotę 12.792,00 zł brutto na dostawę dwóch
zagęszczarek jednokierunkowych z płytą zagęszczającą piasek , grys, żwir, tłuczeń,
nawierzchnie bitumiczne.
2.3.4 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę ATUT

RENTAL Sp. z.o.o. na 14.981,40 zł brutto na dostawę dwóch przecinarek służących do
cięcia podłoża z asfaltu, betonu, asfaltobetonu po liniach prostych przy użyciu
obrotowej tarczy diamentowej na zewnątrz pomieszczeń.
2.3.5 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę 3W

Maszyny Budowlane Sp. z.o.o na kwotę 18.450,00 zł brutto na dostawę zamiatarki do
monitowania na koparko – ładowarkach i ładowarkach kompaktowych.
2.3.6 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
GODIMEX Adam Górzyński na kwotę 11.623,50 zł brutto na dostawę myjki
ciśnieniowej z podgrzewaniem HDS.

3. Posiedzenie Zarządu Nr 128/16 z dnia 19 i 21 grudnia 2016 r.
3.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.1.1 Uchwała Nr 128/1/16 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie przez firmę

Poczta Polska Spółka Akcyjna usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował treść umowy oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy
Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Piasecznie przy ul. Szkolnej 20, a firmą
Poczta Polska Spółka Akcyjna o świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Piasecznie oraz ustalił czas trwania umowy na okres 2 lat, od dnia
01.01.2017 r.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Wicestarosta Piaseczyński – Arkadiusz Strzyżewski,
2.Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy w Piasecznie – Danuta Świetlik.
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3.1.2 Uchwała Nr 128/2/16 w sprawie zatwierdzenia protokołów Komisji

konkursowej i upoważnienia do podpisania umów o powierzenie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
Zarząd zatwierdził protokoły z oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na
powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Do
podpisania umów na powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonych na
podstawie zatwierdzonych protokołów, zostali upoważnieni:
1.StarostaPiaseczyński - Wojciech Ołdakowski,
2. Członek Zarządu Powiatu - Katarzyna Paprocka.
3.1.3 Uchwała Nr 128/3/16 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za

działkę ewidencyjną 169/7 położoną w obr. Wola Gołkowska gm. Piaseczno,
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 11.430,00 zł łącznie na rzecz
byłych współwłaścicieli nieruchomości położonej w obrębie Wola Gołkowska gm.
Piaseczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 169/7 o pow. 0,0127 ha,
wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1. Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2. Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
3.1.4 Uchwała Nr 128/4/16 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie przez firmę

SECURITYPOL usług ochrony i mienia Powiatowego Urzędu Pracy w
Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Piasecznie przy ul. Szkolnej 20, a
firmą SECURITYPOL na świadczenie usług ochrony osób i mienia Powiatowego
Urzędu Pracy w Piasecznie. Ustalił czas trwania umowy na okres 2 lat, od dnia
01.01.2017 r.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Wicestarosta Piaseczyński – Arkadiusz Strzyżewski,
2.Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy w Piasecznie – Danuta Świetlik
3.1.5 Uchwała Nr 128/5/16 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za

nieruchomość położoną w obr. Wólka Kosowska gm. Lesznowola przeznaczoną
pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. Nadarzyńska.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 22.560,00 zł brutto na rzecz
poprzednich współwłaścicieli – stosownie do posiadanych udziałów w nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/6 o pow. 188 m², położoną w obr. Wólka
Kosowska gm. Lesznowola, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
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3.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę

„Kurier Południowy” z Piaseczna, na kwotę za moduł 48,8mm/35mm za kwotę 45 zł
netto, oraz za 1 mm na kwotę 0,026 zł na publikację ogłoszeń przez Powiat
Piaseczyński w roku 2017.
3.2.2 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę

Mobikomp ul. Mińska 16, 03-808 Warszawa na kwotę 35.004,00 zł na zakup sprzętu
komputerowego dla Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie.
3.2.3 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę

FunFotos z Warszawy, w wysokości 250 zł miesięcznie za wynajem powierzchni pod
fotokabinę FotoEkspress na terenie Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
3.2.4 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę

Lauconstruction na kwotę 147.600,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji
projektowej Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 oraz
zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Lauconstruction na
kwotę 119.187,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa
budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul.
Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zaakceptował wybór
najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Lauconstruction na kwotę 98.400,00 zł
brutto na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacja budynku mieszkalnego na
warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Piasecznie oraz zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty
złożonej przez firmę 4PMO System na kwotę 144.000,00 zł brutto na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół
przy ul. Mirkowska 39 w Konstancinie – Jeziorna.
4. Posiedzenie Zarządu Nr 129/16 z dnia 22 i 23 grudnia 2016 r.
4.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
4.1.1 Uchwała Nr 129/1/16 w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Komendantem
Stołecznym Policji z siedziba w Warszawie przy ul. Nowolipie 2.
Zarząd zaakceptował projekt umowy użyczenia z Komendantem Stołecznym Policji w
Warszawie, polegającej na użyczeniu siedmiu testerów bezustnikowych alcoblow.
Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat od daty podpisania umowy.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1. Starostę Piaseczyńskiego – Wojciecha Ołdakowskiego,
2. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
4.1.2 Uchwała Nr 129/2/16 w sprawie podpisania umowy na udostępnienie
Centrum Alarmowego SMS.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na udostepnienie Centrum Alarmowego
SMS.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
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1. Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
4.1.3 Uchwała Nr 129/3/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na
2016 rok.
4.1.4 Uchwała Nr 129/4/16 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu powiatu na 2016r.
4.1.5 Uchwała Nr 129/5/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości
planowanych kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 rok.
4.1.6 Uchwała Nr 129/6/16 w sprawie zawarcia umowy części działki nr 8/7, obr.
27 położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.
Zarząd zaakceptował projekt umowy dzierżawy z Gminą Piaseczno części
zabudowanej nieruchomości o pow. ca 2,7578 ha, będącej własnością Powiatu
Piaseczyńskiego, położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, stanowiącej
według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 8/7 z obrębu 27. Umowę zawiera się
na czas oznaczony 10 lat.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
4.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
4.2.1 Zarząd uzgodnił projekt postanowienia w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 53 obrębu 01-28 w Konstancinie
Jeziornie, w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi
Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.2 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę

Sophie Grup Sp. z .o. o z Piaseczna na kwotę 7.970 zł brutto wraz z garażami, dot.
najmu na okres 3 lat lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w budynku
położonych przy ul. Kościuszki 9 w Piasecznie.
4.2.3 Zarząd nie wyraził zgody na zbycie części nieruchomości zabudowanej

budynkiem tzw. Poniatówki. Proponuje się wydzierżawienie na rzecz Gminy
Piaseczno na okres 10 lat zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu.
4.2.4 Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego
położonego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20C/2 oraz zawarcia umowy najmu
lokalu poł. przy ul. Chyliczkowskiej 20F/1 na okres 1 roku.
4.2.5 Zarząd rozważa możliwość zatrudnienia trzeciej osoby zajmującej się dozorem i

porządkowaniem nieruchomości położonej w Wilcza Góra, na której zlokalizowana
jest baza sprzętowo – magazynowa.
5. Posiedzenie Zarządu Nr 130/16 z dnia 27 i 28 oraz 29 grudnia 2016 r.
5.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
5.1.1 Uchwała Nr 130/1/16 w sprawie aneksu Nr 3 do umowy Nr 2/OSR/2016
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zawartej w dniu 14 lipca 2015r dotyczącej sporządzenia Powiatowego Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2016-2019 z
perspektywą na lata 2020 – 2023.
Zarząd zaakceptował treść aneksu Nr 3 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, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 26 października 2016 r.
oraz aneksem Nr 2 z dnia 30 listopada 2016 r.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1. Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
5.1.2 Uchwała Nr 130/2/16 w sprawie aneksu nr 5 do umowy nr 1/2015/ZPU/PP z
dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie
miasta i gminy Konstancin - Jeziorna w Powiecie Piaseczyńskim.
Zarząd zaakceptował treść Aneksu nr 5 do umowy nr 1/2015/ZPU/PP z dnia 22
czerwca 2015 r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gminy
Konstancin - Jeziorna w Powiecie Piaseczyńskim, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 27
listopada 2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 31 maja 2016 r., aneksem Nr 3 z dnia 27
czerwca 2016 r. i aneksem nr 4 z dnia 15 listopada 2016 r.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
5.1.3 Uchwała Nr 130/3/16 w sprawie aneksu nr 5 do umowy nr 2/2015/ZPU/PP z
dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych 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 2015 r. 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., aneksem Nr 3 z dnia 27 czerwca 2016 r.
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i aneksem nr 4 z dnia 15 listopada 2016 r.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
5.1.4 Uchwała Nr 130/4/16 w sprawie aneksu nr 5 do umowy nr 3/2015/ZPU/PP z
dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącej sporządzenia dokumentacji urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych 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 2015 r. 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., aneksem nr 3 z dnia 27 czerwca 2016 r. i
aneksem nr 4 z dnia 15 listopada 2016 r.
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka.
5.1.5 Uchwała Nr 130/5/16 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok.
5.1.6 Uchwała Nr 130/6/16 w sprawie informacji dla jednostek organizacyjnych
powiatu piaseczyńskiego do opracowania planów finansowych na 2017 rok.
5.1.7 Uchwała Nr 130/7/16 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr IRD.57.2016
na wykonania zadania pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno
– wykonanie dokumentacji” zawartej w dniu 18.05.2016r 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 31.05.2017 r.”
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.8 Uchwała Nr 130/8/16 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr 39/IRD/2016

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr
2840W” – do ul. Legionów do ul. Nadrzecznej (z rozbudową skrzyżowania
włącznie) zawartej w dniu 14.07.2015r w Piasecznie.
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Zarząd zaakceptował projekt aneksu nr 3 do umowy nr 39/IRD/2015 z dnia
14.07.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr
2840W”– od ul. Legionów do ul. Nadrzecznej (z rozbudową skrzyżowania włącznie)
zawartej w dniu 14.07.2015 r. w Piasecznie. W umowie nr 39/IRD/2016 z dnia
14.07.2015 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 28.02.2017 r.”
Do podpisania aneksu zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2.Członek Zarządu Powiatu – Ksawery Gut.
5.1.9 Uchwała Nr 130/9/16 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Łukaszowi
Kopytowskiemu.

Zarząd upoważnił Pana Łukasza Kopytowskiego do:
1. prowadzenia rachunków bankowych Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Górze Kalwarii, dysponowania środkami finansowymi na nich
zgromadzonymi oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie,
2. decydowania o majątku ruchomym Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Górze Kalwarii oraz zapasach majątkowych znajdujących się w
ewidencji jednostki, w szczególności o dysponowaniu zbędnym sprzętem,
wyposażeniem, zapasach materiałowych, z prawem ich zbywania – wg
obowiązujących przepisów,
3. zawierania w imieniu i na rzecz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Górze Kalwarii umów zlecenia, o dzieło, usług i dostawy w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
Upoważnienie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia zatrudnienia
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.
5.1.10 Uchwała Nr 130/10/16 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków

budżetu powiatu na 2016r.
5.1.11 Uchwała Nr 130/11/16 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości

planowanych kwot wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 rok.
5.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
5.2.1 Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału WGM wystąpić do Kancelarii Prawnej
obsługującej Starostwo, o ponowną opinię prawna w tej sprawie uwzględniając
umowy z 2002 r. oraz stanowisko PKP z 2015r. dot. możliwości przekazania taboru
kolejki wąskotorowej na rzecz Gminy Piaseczno.
5.2.2 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Kama
Biurostyl, ul. Dębowa 2a Konstancin – Jeziorna, na kwotę 52.501,80 zł brutto na
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zakup materiałów i artykułów czystościowych dla Starosta Powiatowego w Piasecznie.

6. Posiedzenie Zarządu Nr 131/16 z dnia 05 i 11 stycznia 2017 r.
6.1. Działania Zarządu Powiatu, w zakresie przygotowania projektów uchwał
Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 30 lat części nieruchomości Powiatu
Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.
Projekt uchwały został przekazany do Przewodniczącego Rady Powiatu celem
zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady i wprowadzenia na sesję.
6.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
6.1.1 Uchwała Nr 131/1/17 w sprawie zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej
w budynku Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie.
Zarząd zaakceptował projekt umowy w sprawie wynajęcia Pani Annie Paduch
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „FREESTYLER Anna Paduch” z/s w
Warszawie, ul. Zgody 10/1, sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku Zespołu
Szkół RCKU w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, znajdującego się na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8/7, obr. 27 m. Piaseczno. Umowa
zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 07.01.2017 r. do dnia 30.06.2017r.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1. Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka
2. Dyrektor Zespołu Szkół RCKU - Małgorzata Król.
6.1.2 Uchwała Nr 131/2/17 w sprawie zawarcia umowy najmu boksów dla koni

oraz o współkorzystanie z infrastruktury Ośrodka Jeździeckiego oraz umowy
współkorzystania z koni znajdujących się przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 20.
Zarząd zaakceptował projekty umów z Panią Karoliną Magdą Chodkiewicz z
Warszawy:
1) najmu boksów dla koni oraz o współkorzystanie z infrastruktury Ośrodka
Jeździeckiego.
2) współkorzystania z koni,
znajdujących się przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20, na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8/7, obr. 27 m. Piaseczno.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2017 r. do dnia
31.12.2017r.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Paprocka
2.Dyrektor Zespołu Szkół RCKU - Małgorzata Król.
6.1.3 Uchwała Nr 131/3/16 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę soli kamiennej
drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 370 ton”.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę soli kamiennej drogowej do
zimowego utrzymania dróg w ilości 370 ton” oraz zaakceptował wybór
najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe - Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, 21-500 Biała
Podlaska za kwotę: 92.840,40 zł brutto i skróceniem czasu dostawy o 24 godziny.
Do podpisania z Wykonawcą umowy zostali upoważnieni:
1.Wojciech Ołdakowskie – Starosta Piaseczyński,
2.Arkadiusz Strzyżewski – Wicestarosta Piaseczyński.
6.1.4 Uchwała 131/4/17 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierżawę na okres do dnia 09.12.2034r zabudowanych
nieruchomości położnych w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno.
Zarząd ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do dnia
09.12.2034 r. zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr 12 o powierzchni 17,3235 ha w skład której wchodzą stawy i basen kąpielowy oraz inne budowle i urządzenia, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00420941/0 oraz zabudowanej nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwa Chojnów, dzierżawionej przez Powiat Piaseczyński od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Chojnów
na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 czerwca 2004 roku, stanowiącej części działek ewidencyjnych nr 11/4 i 416/3 o ogólnej powierzchni 31,15 ha położonej w oddziałach 128 i 129 Leśnictwa Chojnów oraz 134 i 141 Leśnictwa Dobiesz, obejmującej
następujące
wydzielenia:
-128a
1,20 ha /część/
-128b
2,03 ha
-128c
3,37 ha
-128d
0,02 ha /część/
-128f
0,20 ha
-128g
0,84 ha
-128h
0,79 ha
-128i
0,70 ha
-128j
0,22 ha
-129c/d
0,03 ha/część/
-134/cały/ 20,11 ha
-141a
1,64 ha,
na której zlokalizowana jest baza hotelowo-gastronomiczna. Przetarg zostanie
przeprowadzony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarząd ustalił cenę wywoławczą czynszu rocznego nieruchomości w wysokości
250.000 zł + VAT:
- w pierwszym i w drugim roku obowiązywania umowy 60% czynszu rocznego +
VAT,
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- w trzecim roku obowiązywania umowy 100 % czynszu rocznego + VAT,
- w kolejnych latach począwszy od czwartego roku obowiązywania umowy czynsz
będzie corocznie waloryzowany na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w stosunku do czynszu za rok
poprzedni.
Ponadto Zarząd ustalił wysokość wadium będącą warunkiem przystąpienia do
przetargu na dzierżawę nieruchomości na kwotę 25.000 zł, oraz powołał komisję
przetargową w składzie:
1. Członek Zarządu Powiatu - Ksawery Gut. - przewodniczący,
2. Wicestarosta Piaseczyński - Arkadiusz Strzyżewski - wiceprzewodniczący,
3. Główny Specjalista w Wydziale WGM - Ewelina Wojtczak - Słowik - sekretarz,
4. Naczelnik Wydziału WGM - Elżbieta Piech – członek.
5.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski – członek.
6.1.5 Uchwała 131/5/17 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne, powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia specyfikacji na
zadanie pod nazwą: „Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Piasecznie – dostawa oleju napędowego ON w ilości 80.000
litrów”.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piasecznie – dostawa oleju
napędowego ON w ilości 80.000 litrów” oraz powołał komisję przetargową do przygotowania
i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
P. Danuta Goss – Kierownik Działu Drogownictwa - przewodnicząca
1. P. Maria Olejnik – Specjalista w Wydziale IRD - członek
2. P. Grzegorz Wójcik – p.o. Naczelnika w Wydziale IRD - członek
3. P. Patryk Łukasiuk – p.o. Kierownika w Biurze ZPU - sekretarz.
Ponadto Zarząd zatwierdził „Regulamin pracy komisji” oraz specyfikację istotnych
warunków zamówienia publicznego.
6.1.6 Uchwała Nr 131/6/17 o zatwierdzeniu porozumienia w sprawie przekazania
środków finansowych na rekompensaty za służby ponadnormatywne.
Zarząd zatwierdził treść porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w
Piasecznie ul. Kościelna 3 w sprawie przekazania w roku 2017 środków finansowych
w wysokości 25.000 zł przeznaczonych na rekompensaty pieniężne za czas służb
ponadnormatywnych.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1. Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski.
2. Członek Zarządu Powiatu - Katarzyna Paprocka.
6.1.7 Uchwała Nr 131/7/17 o zatwierdzeniu porozumienia w sprawie przekazania
środków finansowych na rekompensaty za służby ponadnormatywne.
Zarząd zatwierdził treść porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w
Piasecznie ul. Kościelna 3 w sprawie przekazania w roku 2017 środków finansowych
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w wysokości 65.000 zł, przeznaczonych na rekompensaty pieniężne za czas służb
ponadnormatywnych.
Do podpisania porozumienia zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski.
2.Członek Zarządu Powiatu - Katarzyna Paprocka.
6.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
6.2.1 Zarząd zaakceptował wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
lokalu użytkowego nr 104 złożonego z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 26m 2
znajdujących się na I piętrze w budynku, przy, poł. przy ul. Chyliczkowskiej 14 w
Piasecznie. Zarząd ustali wysokość czynszu w wysokości 780 zł netto +VAT
miesięcznie.
Zarząd odmówił uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedle Mirków i tereny przylegle – część wschodnia etap I w
zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego. Zarząd wnosimy o dopisanie w § 8 ust. 2, (który ustala kiedy nowo
wydzielana działka nie musi spełniać normatywnej powierzchni określonej w planie),
punktu 3 o treści:
6.2.2

„3) wydzielenia działki celem przyłączenia do sąsiedniej nieruchomości lub
regulacji istniejących granic działek, pod warunkiem zachowania parametrów
działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy zgodnie z
przeznaczeniem terenu”, oraz proponuje zapis nakazujący zachowanie na terenie
nieruchomości nie mniej niż 15 miejsc parkingowych i ustalenie minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej będącej własnością
Powiatu na poziomie 25%.
6.2.3 Zarząd zaakceptował nowy regulamin udzielania zamówień publicznych, których
wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
6.2.4 Zarząd zaakceptował rozliczenia środków w kwocie 473.000,00 zł
przeznaczonych na zakup specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
6.2.5 Zarząd zaakceptował rozliczenia środków w kwocie 20.000,00 zł
przeznaczonych na zakup paliwa, sorbentów i neutralizatorów dla Komendy
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
6.2.6 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Lesznowola, gmina Lesznowola, w zakresie jego zgodności z
zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
6.2.7 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu Klarysew – Gawroniec etap I, w zakresie jego zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.
6.2.8 Zarząd zaakceptował projekt pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin –
Jeziorna Kazimierza Jańczuka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska.
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6.2.9 Zarząd zaakceptował projekt pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin –
Jeziorna Kazimierza Jańczuka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska.
6.2.10 Zarząd odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedle Mirków i tereny przyległe – część wschodnia etap 2 w
zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego. Zarząd zwraca się o ustalenie linii rozgraniczającej drogi Nr 2863W,
zgodnie z istniejącą szerokością pasa drogowego.
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