Załącznik nr 2 do pisma
Znak: ORG.0021.8.2017
Z dnia 22 listopada 2017 r

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
w okresie od dnia 11 października 2017 roku do 13 listopada 2017 roku.

1. Posiedzenie Zarządu Nr 194/17 z dnia 11 października 2017 r.
1.1 Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.1.1 Uchwała Nr 194/1/17 w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie
zakupu paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W budżecie państwa są ujęte środki na w/w cel. w wysokości 30 000 zł.
Zarząd upoważnił do podpisania porozumienia: Starostę Wojciecha Ołdakowskiego oraz
Wicestarostę Arkadiusza Strzyżewskiego.
1.1.2 Uchwała Nr 194/2/17 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok.
1.1.3 Uchwała Nr 194/3/17 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych kwot
wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 rok.

1.2 Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
1.2.1 Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika w ramach planu finansowego Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno. Koszty wynagrodzenia
pracownika obsługi w punkcie zamiejscowym w Tarczynie na stanowisku sprzątaczki na 0,15 etatu
wyniosą 388,08 brutto za miesiąc.
Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika w ramach planu finansowego Poradni.
1.2.2 Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż wyszczególnionych środków trwałych znajdujących się na
wyposażeniu Bazy Magazynowo- Sprzętowej w Wilczej Górze, po najwyższych oferowanych
cenach:
Sprzedaż samochodu Kamaz 5511- Firmie Transmix za kwotę 2000,00 zł brutto
Sprzedaż pługu ciągn. PC-01-Firmie Gosp. Rolno-Ogrodnicze za kwotę 799,50 zł brutto
Sprzedaż pługu PO97D- Firmie Transmix za kwotę 1,000 zł brutto
Sprzedaż rozsiewacza 2500 – Firmie Transmix za kwotę 900,00 zł brutto
Sprzedaż piaskarki P1-3 –Firmie Transmix za kwotę 900,00 zł brutto
Sprzedaż kruszarki do betonu – Firmie Transmix za kwotę 2500,00 zł brutto
Sprzedaż walca GRW-101 Firmie Transmix za kwotę 2500,00 zł brutto
1.2.3 Zarząd przyjął do wiadomości informacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
o rozliczeniu Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar D-likwidacja barier

transportowych.
1.2.4 Zarząd podjął decyzję o wskazaniu drogi do wniosku na dofinansowanie jej modernizacji
przez samorząd Województwa Mazowieckiego:
1). Odcinek ul. Wiekowej Sosny, Gmina Piaseczno – od ulicy Pionierów do ronda – zakres: jezdnia,
chodnik, ścieżka rowerowa.
Wniosek zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego do dnia
31.10.2017r. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych
inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.
1.2.5 Zarząd zaakceptował treść projektu umowy z Wydziału IRD i aneksu do niej. Umowa dotyczy
udzielenia Powiatowi przez Gminę Piaseczno pomocy finansowej na rozbudowę drogi Nr 2866W
na odcinku ulic Julianowskiej i Przesmyckiego w Piasecznie, w kwocie 300.000 zł Umowa zostanie
zawarta pomiędzy Gminą Piaseczno a Starostwem Powiatowym w Piasecznie.
Zarząd
zobowiązuje
do
podpisania
umowy
i
aneksu
Członka Zarządu Katarzynę Paprocką oraz Starostę Wojciecha Ołdakowskiego.

do

niej:

2. Posiedzenie Zarządu Nr 195/17 z dnia 18 października 2017 r.
2.1 Działania Zarządu Powiatu w zakresie przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu
Piaseczyńskiego w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.
Chyliczkowskiej 20 C w Piasecznie.
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.
Chyliczkowskiej 20 F w Piasecznie.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości
stanowiącej dz. ewid. Nr 145/13 i nr 145/14, położone w obr. Ustanów, gm. Prażmów.
- przekazania wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st Warszawie Sp. z o.o.
dotyczącego zmiany uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000r. nr XXI/1/2000
dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów
komunalnych „Łubna” Sejmikowi Województwa Mazowieckiego celem rozpatrzenia zgodnie z
właściwością.
- zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
- emisji obligacji komunalnych.
- o zmianie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości
będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Fabrycznej.
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 195/1/17 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Słonecznej 12.
Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości w wys 9.900.000 zł, natomiast wadium ustalono na

kwotę 990.000,00 zł
Ustalono skład komisji przetargowej:
Arkadiusz Strzyżewski Wicestarosta - przewodniczący,
Anna Kulesza p.o.Naczelnika WGM - wiceprzewodniczący,
Ewelina Wojtczak-Słowik z WGM- sekretarz,
Małgorzata Gielecińska z WGM- członek.
2.2.2 Uchwała Nr 195/2/17 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi
kategorii drogi gminnej (działki nr ew. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9)
położonej w Przypkach gm. Tarczyn z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
publicznego.
Uchwała zaopiniowana pozytywnie.
2.2.3 Uchwała Nr 195/3/17 w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne,
powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pod nazwą „świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie
powiatu piaseczyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018”.
Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w składzie:
Grzegorz Wójcik p.o. Naczelnika w Wydziale IRD- przewodniczący,
Danuta Goss Kierownik Działu Drogownictwa IRD- członek,
Piotr Walczak- Inspektor w Wydziale IRD- członek,
Małgorzata Bąk – Inspektor w Biurze ZPU- sekretarz
2.3.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
2.3.1 Zarząd wyraził zgodę na podjęcie działań przez Kancelarię Prawną, w celu wyegzekwowania
prawidłowego przedmiotu zamówienia. objętego umową nr GEK/22/2016, której przedmiotem było
wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie działki nr 9 z obr. 7-02 m Góra Kalwaria
dotyczącej regulacji stanu prawnego tej nieruchomości.
2.3.2 Zarząd wyraził zgodę na podłączenie szkół Powiatu Piaseczyńskiego do sieci światłowodowej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
2.3.3 Zarząd zatwierdził projekt postanowienia dotyczący miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu wola Mrokowska - część I w zakresie jego zgodności z zadaniami
rządowymi i samorządowymi Powiatu Piaseczyńskiego.

3. Posiedzenie Zarządu Nr 196/17 z dnia 20 października 2017 r.
3.1.Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.1.1.Uchwała Nr 196/1/17 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr IRD.40.2017 na
wykonanie robót konserwacyjnych mostu drogowego w miejscowości Jeżewice zawartej w
dniu 12/07.2017 r. w Piasecznie.
Do podpisania aneksu upoważnieni zostali:
Starosta Wojciech Ołdakowski i Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

3.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
3.2.1 Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu
Piaseczyńskiego za rok 2017 przez firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Bora
Komorowskiego 56C lok.91 w ofercie 8.487,00 zł brutto.
3.2.2 Zarząd nie wyraził zgody na przyspieszenie terminu płatności faktury częściowej za roboty
budowlane wykonane w ramach przedmiotowej budowy zgodnie z prośbą Wykonawcy –M.T.J. –
M.T.BOGACCY S.C.
3.2.3 Zarząd podjął decyzję o zamknięciu punktów kasowych w godzinach pracy urzędu w dniu
2.11.2017 roku na Czajewicza 20 oraz nie zgodził się na zamknięcie punktów kasowych na
Czajewicza 2/4 oraz na Chyliczkowskiej 14.
Zarząd zobowiązał Biuro Promocji do poinformowaniu mieszkańców o tej niedogodności oraz
zamieszczenia jej na stronie i tablicy ogłoszeń. Poprosił o stworzenie mapy punktów kasowych dla
banków, w których będzie można uiścić opłaty.
3.2.4 Zarząd wyraził zgodę na dodatkowe godziny wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas
pierwszych i trzecich oraz godziny wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i fizyki dla
uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie.
3.2.5 Zarząd zobowiązał p.o.Naczelnika WGM do przekazania pisma Przewodniczącemu Komisji
Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Decyzja dotyczyła zamiany
nieruchomości położonej w Piasecznie , przy Chyliczkowskiej 47 na nieruchomość przy
ul.
Czajewicza 1a.
3.2.6 Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy IRD.40.2017 przez firmę
Pakbud Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 91 lok.U2, a także
zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 41 086,00 brutto.
3.2.7 Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie
z firmą Unilink S.A. na okres 2 lat. Ponadto Zarząd ustalił miesięczną stawkę czynszu za lokal w
wysokości 4.000 zł brutto.
Zarząd zobowiązał Wydział KTR i Biuro Promocji do wyrażenia swojego stanowiska/koncepcji w
sprawie oznakowania agencji ubezpieczeniowej oraz punktów kasowych.
Zarząd nie wyraził zgody na banery i reklamy przyczepiane do elewacji zewnętrznej.

4. Posiedzenie Zarządu Nr 197/17 z dnia 24 października 2017 r.
4.1 Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.1.1 Uchwała Nr 197/1/17 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 20222025”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Piaseczno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
4.1.2. Uchwała Nr 197/2/17 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego będącego
we władaniu zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii.
Zarząd akceptuje projekt umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 92,67 m 2 oraz pomieszczenia
przeznaczonego na łazienkę o pow. 6,75 m2, mieszczących się w budynku Internatu Zespołu Szkół

Zawodowych im. Marszałka F.Bielińskiego w Górze Kalwarii.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
1.Jarosław Adwent – Dyrektor ZSZ im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii,
2.Katarzyna Paprocka – Członek Zarządu Powiatu.
4.1.3 Uchwała Nr 197/3/17 w sprawie zatwierdzenia protokołu i unieważnienia postepowania
przetargowego pod nazwą: „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr
2826W w Zalesiu Górnym”.
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2826W
w Zalesiu Górnym” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny- w tym wykonanie dokumentacji
projektowej. Zarząd na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnił postępowanie,
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.1.4 Uchwała Nr 197/4/17 w sprawie wszczęcia postepowania o zamówienie publiczne,
powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pod nazwa: „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2826W w Zalesiu
Górnym”.
Zarząd postanowił o wszczęciu postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2826W
w Zalesiu Górnym” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne -Ustanów - Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji
projektowej” oraz powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia
w składzie:
· Grzegorz Wójcik – p.o. Naczelnika w Wydziale IRD – przewodniczący,
· Damian Robak – Inspektor w Wydziale IRD – członek,
· Damian Matyjasiak – Podinspektor w Wydziale IRD – członek,
· Patryk Łukasiuk – Kierownik w Biurze ZPU – sekretarz.
4.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.1 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Łubna – teren przemysłowy w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi
Powiatu Piaseczyńskiego.
4.2.2 Zarząd negatywnie zaopiniował propozycję zapisu do projektu programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi złożoną przez Fundację Szczęśliwej Drogi z Kamionki w ramach
przeprowadzonych konsultacji społecznych. Projekt programu zostanie przekazany Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji celem zaopiniowania.
4.2.3 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo
Remontowo – Budowlane Piotr Polkowski, z Warszawy na kwotę 87.319,82 zł. brutto, na
wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod plac zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach
wraz z dostosowaniem urządzeń placu zabaw do nowej nawierzchni.

5.Posiedzenie Zarządu Nr 198/17 z dnia 26, 27, 31 października 2017 r.
5.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.

5.1.1 Uchwała Nr 198/1/17 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych kwot
dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 rok.
Zmiany zostały wprowadzone
Nr XXXVII/2/17 .

zgodnie

z

uchwałą

Rady

Powiatu

Piaseczyńskiego

5.1.2 Uchwała Nr 198/2/17 w sprawie zlecenia przeprowadzenia badania rocznego
sprawozdania finansowego powiatu piaseczyńskiego za 2017 rok.
Zarząd postanowił zlecić firmie POL-TAX 2 Sp. z.o.o ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91,
03-982 Warszawa, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego powiatu piaseczyńskiego
za 2017 rok.
Do podpisania umowy zostali upoważnieni:
·

Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,

·

Wicestarosta Piaseczyński – Arkadiusz Strzyżewski.

5.1.3 Uchwała Nr 198/3/17 w sprawie zawarcia umowy użyczenia namiotu pneumatycznego
typ NP., o pow. 38 m2 z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w
Piasecznie.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia namiotu pneumatycznego typ NP. o
powierzchni 38m2.na okres 3lat, z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
Zarząd do podpisania upoważnił Katarzynę Paprocką oraz Wojciecha Ołdakowskiego.
5.1.4 Uchwała Nr 198/4/17 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położoną w obr. Mroków gm. Lesznowola, przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej- ul. Rejonowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 50.000,00 zł
Zarząd do podpisania upoważnił Arkadiusza Strzyżewskiego oraz Wojciecha Ołdakowskiego.
5.1.5 Uchwała Nr 198/5/17 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość poł. w obr. Marylka, gm. Tarczyn, przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej ul. Akacjowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 13.440,00 zł
Zarząd do podpisania upoważnił Arkadiusza Strzyżewskiego oraz Wojciecha Ołdakowskiego.
5.1.6 Uchwała Nr 198/6/17 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położona w obr. Gabryelin gm. Prażmów, przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 23.200,00 zł
Do podpisania zostali upoważnieni Starosta Wojciech Ołdakowski oraz Wicestarosta Arkadiusz
Strzyżewski.
5.1.7 Uchwała Nr 198/7/17 w sprawie wynajęcia lokali w budynkach przy ul. Chyliczkowskiej
14, Czajewicza 20, Czajewicza2/4 w Piasecznie.
Ustala się czynsz najmu w wysokości:
1071 zł netto+vat (kwartalnie) za lokal poł. w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14,
906,30 netto+vat (kwartalnie) za lokal poł. w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4,

720 zł netto+vat (kwartalnie) za lokal poł. w Piasecznie
Zarząd
do
podpisania
upoważnił
Wicestarostę Arkadiusza Strzyżewskiego.

Starostę

Wojciecha

Ołdakowskiego

oraz

5.1.8 Uchwała Nr 198/8/17 w sprawie podpisania umowy zakup i montaż mobilnej stacji
przekaźnikowej w m. Tarczyn.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na dostawę i montaż mobilnej stacji przekaźnikowej.
Zarząd do podpisania upoważnił Wojciecha Ołdakowskiego i Katarzynę Paprocką.
5.1.9 Uchwała Nr 198/9/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2018 r.
5.1.10 Uchwała Nr 198/10/17 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu na 2017 rok.
5.1.11 Uchwała Nr 198/11/17 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu na 2017 rok.

5.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
5.2.1 Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy IRD.19.2017 zawartej w
dniu 22.03.2017 r. na realizację dostaw mieszanki betonowej i piasku stabilizowanego. Prowadzone
były roboty związane z budową chodników i konieczne było zapewnienie dostaw materiałów
objętych umową.
5.2.2 Zarząd zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie operatu szacunkowego
dla określenia wartości dz. ewid. Nr 3/1, nr 4/9 oraz nr 4/11, obr. Bobrowiec, gm. Piaseczno, tj.
Tadeusza Tomaszewskiego w kwocie 799,50 brutto.
5.2.3 Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego ul. Chyliczkowska 20 A w związku z planowaną przeprowadzką PINB.

6.Posiedzenie Zarządu Nr 199/17 z dnia 06 listopada 2017 r.
6.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
6.1.1 Uchwała Nr 199/1/17 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie.
Zarząd upoważnił do podpisu Starostę i Wicestarostę.
6.1.2 Uchwała Nr 199/2/17 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy użyczenia lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 w Tarczynie.
Zarząd do podpisu upoważnił:
Członka Zarządu Katarzynę Paprocką,
Dyrektor poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Bożenę Małkowską- Baranowską
6.1.3 Uchwała Nr 199/3/17 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Zarząd ustalił czynsz 450 zł + vat. Do podpisania umowy upoważnił:
Starostę Wojciecha Ołdakowskiego oraz
Wicestarostę Arkadiusza Strzyżewskiego.
6.1.4 Uchwała Nr 199/4/17 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze
Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9.
Zarząd ustalił cenę wywoławczą czynszu rocznego 38,000 zł netto. Wadium ustalono na 20%, czyli
w kwocie 7600 zł.
Powołał się komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący: Arkadiusz Strzyżewski
Wiceprzewodniczący: Anna Kulesza
Sekretarz: Ewelina Wojtczak-Słowik
Członek Małgorzata Gielecińska
6.1.5 Uchwała Nr 199/5/17 sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także
specjalności i form kształcenia, na które w 2017 r. jest przyznawane dofinansowanie
nauczycielom, zatrudnionym w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez
Powiat Piaseczyński.
Zmiany dotyczą środków pozostających w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek na szkolenia
rad pedagogicznych oraz dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanego w
formie kursów, studiów, warsztatów i seminariów w kwocie 191 500 zł.
6.1.6 Uchwała Nr 199/6/17 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.
Ogłoszono nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art.3 ust.3 wspomnianej ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, do udziału w pracach komisji konkursowej w celu rozpatrzenia
złożonych ofert.

6.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
6.2.1 Zarząd nie widzi możliwości zabezpieczenia środków w budżecie na 2018 rok. Zarząd wróci
do tematu w 2018 roku, w przypadku możliwości finansowania z innych źródeł.
6.2.2 Zarząd zdecydował, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zakupu wskazanych
nieruchomości pod Bibliotekę. Zarząd podjął decyzję o dalszych poszukiwaniach lokalu. Zarząd
poinformuje w odpowiednim czasie Panią p.o. Dyrektora Katarzynę Czaplicką z Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Piasecznie o swoich planach.
6.2.3 Zarząd zdecydował, o oddaniu w dzierżawę „fotobudki” za minimalną stawkę miesięczną
250 zł netto. Zarząd poprosił Wydział WGM o rozeznanie rynku w celu porównania cen wynajmu.
6.2.4 Zarząd zobowiązał Panią Dorotę Kłos do przygotowania pisma wyrażającego pozytywną
opinię dla Szpitala Medicover na Wilanowie.

6.2.5 Zarząd nie wyraził zgody na pomoc finansową dla Gminnej Spółki Wodnej.

7.Posiedzenie Zarządu Nr 200/17 z dnia 07,09 listopada 2017 r.
7.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
7.1.1 Uchwała Nr 200/1/17 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w
budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie.
Do podpisania upoważnił: Arkadiusza Strzyżewskiego- Wicestarostę oraz Dyrektor Zespołu Szkół
RCKU w Piasecznie Małgorzatę Król.
7.1.2 Uchwała Nr 200/2/17 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w
budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20C w Piasecznie.
Do podpisania upoważnił: Arkadiusza Strzyżewskiego- Wicestarostę oraz Dyrektor Zespołu Szkół
RCKU w Piasecznie Małgorzatę Król.
7.1.3 Uchwała Nr 200/3/17 w sprawie zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018.
Zatwierdza się wybór najkorzystniejszej oferty firmy TRANSMIX Ernest Kryczka za kwotę
102.375,00 zł brutto i oferty firmy SOUTH STREAM S.A.Kotorydz za kwotę 109.890,00 zł brutto.
Zarząd
do
podpisania
upoważnił:
i Członka Zarządu Katarzynę Paprocką.

Starostę

Wojciecha

Ołdakowskiego

7.1.4 Uchwała Nr 200/4/17 w sprawie zawarcia aneksu do umowy lokalizacyjnej zawartej w
dniu 15.07.2015 roku.
Umowa lokalizacyjna dotyczyła lokalu mieszczącego się na parterze budynku przy ul. Czajewicza
1a w Piasecznie.
Zarząd do podpisania upoważnił:
Starostę Wojciecha Ołdakowskiego oraz Wicestarostę Arkadiusza Strzyżewskiego.
7.1.5 Uchwała Nr 200/5/17 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położoną w obr. Prace Małe, gm. Tarczyn, przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej – ul. Górnej.
Zarząd do podpisania porozumienia upoważnił:
Starostę Wojciecha Ołdakowskiego i Wicestarostę Arkadiusza Strzyżewskiego.
7.1.6 Uchwała Nr 200/6/17 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu na 2017 rok.
7.1.7 Uchwała Nr 200/7/17 w sprawie wprowadzenia zmian wysokości planowanych kwot
wydatków jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 rok.

7.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
7.2.1 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Krasickiego i ul. Postępu).
7.2.2 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

fragmentu wsi Łubna w zakresie jego zgodności z zadaniami rządowymi i samorządowymi Powiatu
Piaseczyńskiego.
7.2.3 Zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Janczewice (rejon na zachód od ul. Jedności i Żytniej).
7.2.4 Zarząd upoważnił Wydział Geodezji o dołączenie pisma przewodniego do aneksu w celu
skorygowania dotacji w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji” celem akceptacji.
Do podpisania upoważnił: Starostę i Wicestarostę.
7.2.5 Zarząd zaakceptował wniosek WGM w sprawie rozwiązania umowy użyczenia PINB
pomieszczeń w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20A w Piasecznie dotyczącej 9 pomieszczeń
biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 211,80 m 2 na I piętrze, pomieszczenia sanitarnego o
powierzchni 33 m2, korytarz na długości zajmowanej przez pomieszczenia o pow 42,40 m2.
Umowa zostanie rozwiązana z dniem 31.10.2017 roku.
7.2.6 Zarząd zaakceptował wniosek WGM w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron
najmu lokalu mieszkalnego nr 5 przy Chyliczkowskiej 20C/5.

8.Posiedzenie Zarządu Nr 201/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
8.1. Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
8.1.1 Uchwała Nr 201/1/17 w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za
nieruchomość położoną w obr. Rembertów, gm. Tarczyn, przeznaczoną pod poszerzenie drogi
powiatowej – ul. Głównej.
Zarząd zatwierdził wysokość odszkodowania w kwocie 20.460,00 zł na rzecz byłego właściciela
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 336 o pow. 341 m2, położonej w obr. Rembertów, gm.
Tarczyn przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej.
Do podpisania zostali upoważnieni:
1.Starosta Piaseczyński – Wojciech Ołdakowski,
2. Wicestarosta Piaseczyński – Arkadiusza Strzyżewski.
8.1.2 Uchwała Nr 201/2/17 w sprawie zatwierdzenia protokołu i unieważnienia postępowania
przetargowego pod nazwą: „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr
2826W w Zalesiu Górnym”
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2826W
w Zalesiu Górnym”. Zarząd na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp unieważnił postępowanie,
ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu przetargowym.
8.1.3 Uchwała Nr 201/3/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości
wykupu przez Powiat Piaseczyński obligacji komunalnych o wartości 11.800.000,00 złotych
(załącznik nr 12 do protokołu) przedstawił Skarbnik Powiatu Tadeusz Waśkiewicz.
Zarząd przyjął do wiadomości informację Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
możliwości wykupu przez Powiat Piaseczyński obligacji komunalnych o wartości 11.800.000,00
złotych.

8.2.Inne czynności zrealizowane przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
8.2.1 Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek mieszkańców, artystów i organizacji społecznych
działających na terenie Gminy Piaseczno dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu
na 2018 rok na inwestycje i remonty, ze względu na brak środków.
8.2.2 Zarząd postanowił przekazać wniosek dotyczący, unieważnienia postępowania przetargowego
na dzierżawę budynków w kompleksie Parku przy ul. Chyliczkowskiej 20 oraz przekazania
budynków w kompleksie Parku przy ul. Chyliczkowskiej 20 Towarzystwu Oświatowemu w trybie
bezprzetargowym do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i w celu
wprowadzenia do porządku obrad komisji.
8.2.3 Zarząd przyjął do wiadomości informacje w sprawie aktualizacji statystycznej liczby uczniów
oraz kwot dotacji
Miesięczna stawka dotacji obowiązująca w roku 2017 na jednego słuchacza w niepublicznych
szkołach i placówkach dla dorosłych dotowanych przez Powiat Piaseczyński:
kwiecień
·

dla L.O. dla dorosłych w wysokości 297,39 zł

·

dla policealnej szkoły dla dorosłych w wysokości 160,35 zł

·

dla Publicznego katolickiego L.O. im. bł. ks. J. Popiełuszki ul. Wiejska 2 Łazy w wysokości
648, 71 zł

listopad
·

dla L.O. dla dorosłych w wysokości 319,69 zł

·

dla policealnej szkoły dla dorosłych w wysokości 153,71 zł

·

dla L.O. publicznego prowadzonego przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego
osobę prawną lub fizyczną w wysokości 651,60 zł.

