PROTOKOŁ NR XXVl1/2016
z XXVll sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego

w dniu 29 listopada2016r.
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady Powiatu o godzinie 17.05 otworzyła
XXVll sega Rady Powiatu Pruszkowskiego. Przewodnicząca powitała wszystkich
przybyłych: Radnych, Starostę,Zarząd Powiatu Pruszkowskiego,Sekretarzai Skarbnika
Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, szefów służb, inspekcji i straży,
naczelników wydziałów i biur starostwa, wszystkich gości, a także przedstawicieli mediów.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady Powiatu oświadczyła, że zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 27 osób stanowi quorum pozwalające do podąmowania prawomocnych decyzji
(listy obecnościradnych oraz gości stanowią załącznik nr l i2 do ninidszego protokołu).
Obrady odbywały się w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30. Tym
samym wyczerpano punkty l i 2 porządku obrad.
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Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że koląnym punktem
porządku są Mnżosł/ da po/'zqdkz/ obrad. Porządek sesji został przesłany wraz z materiałami.

Proponowany porządek obrad XXVll sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
1.
2.
3.
4.

otwarcie XXVll sagi Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sagi Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/16/.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie zmian do uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-295/16/.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat
na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia
od usunięcia pojazdu/BR-296/16/.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozkładu godzin pracy
Aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-297/16/.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka ru ew. 317/1 oraz 331/1 z obrębu Moszna-Wieś
gm. Brwinów /BR-298/16/.

10.Podjęcieuchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie wspólną obsługi
finansowo księgową dla placówek oświatowych, których organem prowadzącymjest
Powiat Pruszkowski/BR-299/16/.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Programu współpracy
Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 /BR-300/16/.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania skargi do
Komisji Rewizyjnej/BR-302/16/.

str. l

13. Informacja Nr 22/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego W okresie od
11 paździemika 2016 r. do 15 listopada 2016 r. /BR-301/16/.
14. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
15. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
16. Zamknięcie obrad.
Wniosków do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady zamknęłapunkt 3 i przeszłado punktu 4

Ad
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Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem jest
Przyjęcie pl'otokołu z XXVI sesji Rady PoM'tataPruszkowskiego.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady stwierdziła, że w związku z brakiem
uwag i nie odnotowując głosu sprzeciwu protokół
Pruszkowskiego został przyjęty.

z XXVI

sesji Rady Powiatu

Rady poinformowała,

że kolejnym punktem

Ad
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Radna Maria

Makowska

Przewodnicząca

potu:ąi31\cu
\est Podjęcie ucha'ab zlnienicG(łcejuchu'ałę w spraw'ie wieloletniej prognozy
JinaYtsowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/1 6/.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zwróciła się do StarostyMaksyma Gołosia
z prośbą o omówienie projektu uchwały, który przekazał głos Skarbnik Lidii Truszkowskiej .

Skarbnik Lidia Truszkowska przedstawiłaproponowanezmiany do wieloletniej prognozy
finansowej.

Radna Maria Mako)cska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskuqę
Głosów w dyskugi nie odnotowano.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła dyskugę
Radna Maria
merytorycznych.

Makowska

Opinie Komisji
Radna Katarzyna

Przewodnicząca

Klimaszewska

Rady

Przewodnicząca

poprosiła o

Komisji

opinie

Budżetu

i

komisji

Finansów

poinformowała,że na posiedzeniu23 listopada2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Hlnansowel Powiatu Pruszkowskiego
/BR-294/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Emilia Wróblewska Przewodnicząca Komisji
Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. projekt
uchwały Rady Powiatu zmieniającejuchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Magdalena Karpiniak PrzewodniczącaKomisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
poinfomlowała, że na posiedzeniuw dniu 24 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu

str. 2

projekt uchwały Rady Powiatu zmieni4ącej uchwałę w sprawie wieloletnią prognozy
finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Mirosława Sliwińska PrzewodniczącaKomisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. projekt uchwały
Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletnią
prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radny Artur
Swiercz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformował, że na posiedzeniuw dniu 28 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu

projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletnią prognozy Hlnansowd Powiatu Pruszkowskiego
WK-294/t6/.
Wynik glosowania:

Głosowało26 radnych.
Głosów,,za" -- 25.
Głosów ,,przeciw" -- 0.
Głosów ,,wstrzymujących się ,,

l

Radna

Przewodnicząca

Maria

Makowska

Rady

stwierdziła,

że

uchwała

Nr XXVl1/211/2016Rady Powiatu Pruszkowskiegozmieniającauchwałę w sprmvie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radna Maria Makmvska Przewodnicząca Rady zamknęłapunkt 5 i przeszłado punktu 6

Ad. 6
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
porządku jest Poć#ęc/e uc/zu'aO w spraw/e z/n/an do uc/zHaO w spraw, e uc/zwa/en/a óz/(ee/z{

PowiatuPruszkowskiego
tta rok 2016./BR-295/16/.
Projektuchwały stanowizałącznik nr 5 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zwróciła się do StarostyMaksyma Gołosia
z prośbą o omówienie projektu uchwały, który przedstawił proponowanezmiany. Ponadto
omówić treść wnoszonej autopoprawki -- dotacja dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu
medycznego.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskugę
Głosów w dyskugi nie odnotowano.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęładyskugę.

Radna Maria Makowska

Przewodnicząca

Rady

poprosiła o

opinie

komiqi

merytorycznych.
OI)inie komisji;
Radna Katarzyna

Klimaszewska

Przewodnicząca Komisji

Budżetu

i Finansów

str. 3

poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 201 6 r. projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian do uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-295/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Emilia Wróblewska
Przewodnicząca Komisji
Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego poinfomlowała, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-295/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radna Magdalena Beyer Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Administracji i Prawa poinformowała, że na posiedzeniuw dniu 24 listopada
2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-295/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Magdalena Karpiniak PrzewodniczącaKomisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 24 listopada2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok
2016/BR-295/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Mirosława Sliwińska Przewodnicząca
K.omisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji poinformowała, że na posiedzeniuw dniu 28 listopada2016 r. projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-295/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radny Artur Swiercz Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok
2016/BR-295/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały
w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego wraz
z autopoprawka /BR-295/16/.
Wynik glosowania:

Głosowało26 radnych.
Głosów,,za" -- 26.
Głosów,,przeciw" -- 0.
Głosów ,,wstrzymujących

Radna
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się ,,

Makowska

0

Przewodnicząca
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stwierdziła,

że

uchwała

NrXXVl1/212/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie zmian do uchwali'
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 6 i przeszła do punktu 7.
Ad

7

Radna Maria
Ę)ot7=iądku
\esi

Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
Podjęcie uchwali w spraw'ie ustalenia wysokości opłat na rok 2017

za usunięciepojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonymoraz wysokości
kosztów powsŁaĘch w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu
/B.R29óż'7ó/Projekt uchwały stanowizałącznik nr 7 do protokołu.

str, 4

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła StarostęMaksyma Gołosia
o omówienie projektu uchwały, który przedstawił zasadyustalenia proponowaną wysokości
a
opłat
Radna Maria Makmvska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskuqę
Głosów w dyskugi nie odnotowano.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęładyskugę

Radna Maria

Makowska

Przewodnicząca

Rady

poprosiłao opinie komiqi

merytorycznych.

Opinie komisji;
Radna Katarzyna Klimaszewska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
poinformowała, że na posiedzeniuw dniu 23 listopada2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie p(jazdu z drogi ijego
parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR 296/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Magdalena Beyer Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Administracji i Prawa poinformowała, że na posiedzeniuw dniu 24 listopada
2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok
2017 za usunięcie pojazdu z drogi ijego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR
296/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radna Maria Makowska Prze)vodnicząca Rady poddałapod głosowanie Podjęcieuchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-296/16/.
Wynik glosowania:

Głosowało26 radnych.
Głosów,,za" -- 26.
Głosów,,przeciw" -- 0.
Głosów ,,wstrzymujących

Radna

Maria

Nr XXVl1/213/2016

się ,,

Makowska

0

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rady

stwierdziła,

że

uchwala

}v spralp/e us/a/em/a wysokość/ op/ar

na rok 2017 za ustŁnięciepokaz.duz drogi ijego parkowania lta parkingu strzeż.onimoraz.
wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia
poyazdwzostała podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady zamknęłapunkt 7 i przeszłado punktu 8

Ad 8
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poinformowała,że kolejnym punktem
poxztĘd\mu
Podjęcie ucttwaW Rady Powiatu Pruszkowskiego w spra''vie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-297/16/.
Pr(sekt uchwały stanowi załącznik nr9 do protokołu.

str. 5

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła StarostęMaksyma Gołosia
o omówienie projektu uchwały, który przedstawił tryb opracowywania harmonogramu.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskugę.
Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poprosiłao opinie komiqę merytoryczną
opiniującą ten projekt.
Radny Artur
Swiercz Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych
poinformowała, że na posiedzeniuw dniu 28 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
w sprclwie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
/B.R-297//ó/ zaopiniowano pozytywnie.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
/BR-297/16/.

Wynik glosowania!
Głosowało26 radnych.
Głosów ,,za"- 26.

Głosów,,przeciw"-- 0.
Głosów ,,wstrzymujących

Radna

Maria

się,,

Makowska

0

Przewodnicząca

Rady

stwierdziła,

że

uchwala

Nr XXVl1/214/2016Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawierozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnychna terenie Powiatu Pruszkowskiegozostala podjęta. Uchwała
stanowizałącznik nr 10 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęłapunkt 8 i przeszłado punktu 9

Ad 9
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
potząl3i(u\esl Podjęcie uchu'aWRady Powiatu Pruszkowskiego w sprctwie wyrażenia zgody na

nieodpłatne nabycie praw'a własności nieruchomości oznaczonejw ewidencji gruntów
ibudynków jako działka Ytr ew. 317/1 oraz 33}/1 z obrębu Moszna-Wieśgm. Brwinów
/BR-298//ó/ Projekt uchwały stanowi załącznik nr ll do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego Maksyma Gołosia
Starostęo omówienie projektu uchwały, który przekazał głos Z-cy Naczelnika Radosławowi
Chechłaczowi Pan Radosław Chechłacz przedstawił cel nabycia gruntu.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady otworzyładyskugę.
Głosów w dyskuqi nie odnotowano.
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady zamknęładyskugę.
Radna Maria
merytorycznych.

Makowska

Przewodnicząca

Rady

poprosiła

0

opinie komiqi

Radna Katarzyna Klimaszewska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości

str. 6

oznaczonelw ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 317/1 oraz 331/1 z obrębu
Moszna-Wieś gm. Brwinów /BR-298/16/ zaopiniowano pozytywnie
Radna Emilia Wróblewska Przewodnicząca Komisji
Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. projekt
uchwały Rady Powiatu uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomościoznaczonel w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 3 17/1 oraz
33 1/1 z obrębu Moszna-Wieś gm. Brwinów /BR-298/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddałapod głosowanie podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej w ewidenclji gruntów i budynków jako działka nr ew. 317/1 oraz 331/1 z obrębu
Moszna-Wieśgm. Brwinów/BR-298/16/.
Wynik glosowania :

Głosowało27 radnych.
Głosów ,,za" -- 27.
Głosów ,,przeciw" -- 0.
Głosów ,,}vstrzymujących się ,,
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NrXXVl1/215/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie prawa )własnościnieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr ew. 317/1 oraz 331/1 z obrębu Moszna-Wieś gm. Br'winów
została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady zamknęłapunkt 9 i przeszłado punktu lO
/IU+

l IJ

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
potzą$ku \est Podjęcie uch'vvaWRady Powiatu Pruszkowskiego w spraw'ie wspólnej obsługi
$nansowo-księgowejdla placówek oświatowych, których organemprowadzącymjest Powiat

Prz/sz#owskf/B.R-299//ó/lProjekt uchwałystanowizałącznik nr 13 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła StarostęMaksyma Gołosia
o omówienie projektu uchwały, który przekazał głos Wicestaroście Krzysztofowi Rymuzie.
Wicestarosta Krzysztof Rymuza przedstawił zasady proponowanego rozwiązania
organizacyjnego.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskugę
Głosów w dyskugi nie odnotowano.

Radna Maria Makmvska Przewodnicząca Rady zamknęładyskugę.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poprosiłao opinie komigi
merytorycznych

Opinie komisji;
Radna Magdalena Beyer Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Administracji i Prawa poinformowała, że na posiedzeniuw dniu 24 listopada
2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wspólną obsługi finansowo-księgową dla
placówek oświatowych, których organemprowadzącymjest Powiat Pruszkowski/BR-299/16/
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zaopiniowano pozytywnie

Radna Mirosława Sliwińska PrzewodniczącaKomisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji poinformowała,że na posiedzeniuw dniu 28 listopada2016 r. projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie wspólną obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych,

których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski/BR-299/16/ zaopiniowano
pozytywnie.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddałapod głosowanie po(yęcie uchwały
Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wspólnej obsługi Hlnansowo-księgową
dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski
/BR-299/16/.

Wynik glosowania:

Głosowało27 radnych.
Głosów,,za" -- 27.
Głosów,,przeciw"-- 0.
Głosów ,,wstrzymujących

Radna

Maria

się ,,

Makowska

0

Przewodnicząca

Rady

stwierdziła,

że

uchwała

NrXXVl1/216/2016Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie wspólnej obsługi
finansowo-księgowej dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest
Powiat Pruszkowski została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Radna Maria

Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 10 iprzeszła

do punktu ll.

Ad 11
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poinformowała,że kolejnym punktem
pota:aldlku \est Podjęcie

uchu,aW Rady Powiatu

Pruszkowskiego

wspó'an'ie Programu

współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami pozarzqdowyn'Łioraz innymi
podmiotami prom'adz(4cymidziałalność pożytku publicznego ncl }ok 201 7/BR-300/1 6/.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnego Maksyma
Gołosia Starosty o omówienie projektu uchwały, który przedstawił tryb uzgodnienia
przedstawionego projektu zwracając uwagę na zmiany wprowadzone po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskuqę
Głosów w dyskusji nie odnotowano.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła dyskuqę.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła o opinie komiqe merytoryczne
Opinie komisji
Radna Katarzyna Klimaszewska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami
pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
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rok 2017 /BR-300/16/ zaopiniowano pozytywnie

Radna Magdalena Beyer Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Administracji i Prawa poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 24 listopada
2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu
Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017 /BR-300/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Magdalena Karpiniak PrzewodniczącaKomisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017 /BR-300/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Mirosława Sliwińska PrzewodniczącaKomisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji poinformowała,że na posiedzeniuw dniu 28 listopada2016 r. projekt uchwały
Rady Powiatu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017 /BR-300/16/ zaopiniowano pozytywnie.
Radny Artur Swiercz Przesvodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych
poinformował, że na posiedzeniuw dniu 28 listopada 2016 r. projekt uchwały Rady Powiatu
uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017 /BR-300/16/ zaopiniowano pozytywnie.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie podjęcie uchwały
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
BR-300/16/.
Wynik głosowania:

Głosowało 27 radnych.
Głosów,,za" -- 27.
Głosów,,przeciw"-- 0.
Głosów ,,wstrzymujących

Radna

Maria

się ,,

Makowska

0

Przewodnicząca

Rady

stwierdza,

że

uchwała

Nr XXVl1/217/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie Programu współpracy
Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjamipozarządowymioraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 została podjęta. Uchwała
stanowizałącznik nr 16 do protokołu.
Radna Maria
do punktu 12

Ad

Makowska

Przewodnicząca

Rady zamknęła

punkt ll

przeszła

12

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poinformowała,że kolejnym punktem
porząll\.u \est Podjęcie uchwał w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej
/B.R-302//ó/ Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę
w sprawie przekazania skargi do Komiqi Rewizyjnej /BR-302/16/.

Wynik głosowania:

Głosowało27 radnych
Głosów,,za" -- 25
Głosów,,przeciw"-- 0
Głosów ,,wstrzymujących

Radna

Maria

się ,,

Makowska

2

Przewodnicząca

Rady

stwierdziła,

że

uchwala

Nr XXVl1/218/2016Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie przekazaniaskargi do
Komisji Rewizyjnej została pojęta. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu
Radna Maria
do punktu 13.

Makowska

Przewodnicząca

Rady

zamknęła

punkt

12 i

przeszła

Ad 13
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
potv=ąd\.u\est In$orlmacjaNr 22/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiegow okresie
od 1] października 2016 r. do 15 listopada 2016 r. /BR-301/16/. \nformacji stanowi za\ącznik

nr 19 do protokolu
Radna Agnieszka Kuźmińska poprosiła o więcej informac:ji do punktu dotyczącego
przyjęcia informaqi pełnomocnika Starosty ds. komunikacji społecznej w sprawie koncepcji
powołania Centrum Dialogu Społecznego.

Radny Maksym Gołoś Starosta poinformował, że wychodząc naprzeciw postulatom
przedstawicieli organizacji pozarządowych planowane jest uruchomienie do końca roku
miejsca pod nazwą Centrum Dialogu Społecznego, które będzie zlokalizowane
w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 5. Będzie to midsce w którym organizacje pozarządowe
będą mogły prowadzić swoją działalność. Powiat będzie świadczył doradztwo
m.in. w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzona działalność. Roczny
koszt inicjatywy to ok 60 tysięcy zł z możliwością uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
Radna Agnieszka Kuźmińska zapytałajakie będzie miejsce CDS w strukturze starostwa czy
jako jednostka czy komórka funkcjonująca w strukturze starostwa.

Radny Maksym Gołoś Starosta będzie to biuro zamiejscowe urzędu i będą tam dyżury
pracownika. To ma być neutralna przestrzeń dla tego działania.
Radna Elżbieta Smolińska
pkt 12, str. 7 -- aneks do umowy z Gminą Pruszków dotyczący współpracy przy przebudowie
skrzyżowania przy ul. Promyka i Przejazdowej .
Pytanie: czego dotyczy ten aneks.

Radny Maksym Gołoś Starosta odpowiedział, że aneks został podpisany na wniosek Miasta
Pruszków przesunięto termin przekazania środków (w ramach tegorocznego budżetu) na
realizację tą inwestycji w ramach zawartego porozumienia.

Radny Artur Swiercz

Posiedzenie139

informacja na temat analizy sytuacji zdrowotnej

dla

Powiatu

str lO

Pruszkowskiego. Prośba o poszerzenieinformac:ji na ten temat

Radny Maksym Gołoś Starostaodpowiedział,że to jest temat omawianyna komisji
wczoraj.Analiza miała dać odpowiedźw którym kierunku szpital powiatowy powinien
podążać. Jest to jeden z zasobów na podstawie których będzie można podjąć odpowiednie
decyzje. Zarząd jest w te) chwili na etapie odbioru tego dokumentu i każdy zainteresowany
będzie miał za kilka dni do niego dostęp.
Radna Aurelia Zalewska
Pkt 12 posiedzenie 139 -- wystąpienie do Piastowa w sprawie przekazania miastu Piastów
działki położoną przy ZespoleSzkół im. Nansesna.
Pytanie: czy jest to działka dodatkowa, czy ta na którą położony jest Zespół. Jaka jest
sytuacja tej nieruchomości.

Radna Ewa Borodzicz Członek Zarządu odpowiedziała,że drogadojazdowado szkoły jest
drogą publiczną co uniemożliwia zamknięcie w obszarzetego liceum i postawienie bram.
PonieważPowiat nie jest właścicielem nie może wykonywać prac konserwatorskich,a droga
jest w bardzo złym stanie. Ze względu na dobre relaqe z władzami Piastowa, należy tę
sprawę uregulować.

Radna Elżbieta Smolińska
Pkt 8, str. 6, posiedzenie 138 -- przekazanie dotacji celowej na adaptację pomieszczeń
przychodni przy Drzymały.
Pytanie: co konkretnie będzie robione, czy uruchomiona będzie jakaś nowa speclalizac:ja,czy
powierzchniabędzie wykorzystywanaprzez nasz SPZ ZOZ, czy z myślą o działalności
komercyjnej.
Radna Ewa Borodzicz Członek Zarządu odpowiedziała,że ramach przekazanejdotacji ma
być wykonany remont części przychodni, które była wynajmowana na wydział paszportów.
Będzie tam przeniesiona nasza speclalistyka i POZ, aby sprowadzić nasze przychodnie na

miejsce bardziej eksponowane,aby pacjenci mieli wygodę, a gabinety były lepid
wykorzystywane.

Radna Elżbieta Smolińska zapytała czy to oznacza,że zwolnione powierzchnie na piętrach
będą przeznaczone na cele komercyjne.

Radna Ewa Borodzicz Członek Zarządu odpowiedziała,że w grę nie wchodzążadnecele
komercyjne. Sposób wykorzystania tych powierzchni będzie jeszcze dyskutowany.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 13 i przeszła
do punktu 14.

Ad. 14
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
potziądkusą Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Stanisław Dymura zapytał czy jest informac:jaw sprawie rozbudowy Komendy
PowiatowejPolicji w Pruszkowie.
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Radny Maksym Gołoś Starosta odpowiedział, że w sprawie rozbudowy komendy rozmawiał

z KomendantemRadzikiem, który jest w td sprawie w stałym kontakcie z Komendą
Stołeczna Poliqi. Zgodnie z posiadanąwiedzą w dokumencie inwestycji polic:ji na ten rok
znajduje się rozbudowa komendy policji w Pruszkowie.

Radny Artur Swiercz poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Powiatowej Rady
Społecznejzwrócono uwagę, że wokół starostwajest za mało miejsc parkingowych, a przy
tych istniejących drzewa przeszkadzająparkować wyższym samochodom. Chodzi oczywiście
o miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pan Radny zasugerował rozważenie stworzenia
przynajmniej jeszcze jednego miejsca.
Radny Maksym Goloś Starosta odpowiedział, że sugestia będzie wzięta pod rozwagę.
Oznaczenie jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych nie powinno nastręczać trudności
a w sprawie drzew przeprowadzona zostanie konsultacja.

Radna Agnieszka Kuźmińska zapytałao ul. Pruszkowskąi jej odwodnienie oraz efekty
planowanegospotkania w gminie w td sprawie, czy podjęte zostały jakieś konkretne
działania. Drugie pytanie zadanew imieniu mieszkańcówdotyczyło powrotu znaków
drogowych ograniczenia prędkości do 40 ]<m/godz.

NaczelnikWydziału Infrastruktury i Ochrony SrodowiskaAndrzej Kutyński
odpowiedział, że ul. Pruszkowskana odcinku o który chodzi, przechodzi przez teren
zabudowanyi tam jest w tej chwili ograniczenieprędkości do 50 km/godz. Dodatkowo
prędkość spowalniają azyle. Po badaniu nie znaleziono uzasadnieniado dalszego ograniczania
prędkości, ponieważ wprowadzona organizacja ruchu jest dosyć bezpieczna.
Sprawaodwodnienia dotyczy okolic sklepu ,,Warus". Tam sytuacjajest trudna, ponieważ po
obu stronach drogi są tereny bagienne. Odprowadzanie wody z pasa drogowego jest
skuteczne.Nie ma technicznych możliwości do odwodnienia okolicznych terenów.
Radna Agnieszka Kuźmińska
na ul. Pmszkowskiej.

poprosiła o wyniki badania natężenia ruchu przeprowadzone

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Ochrony SrodowiskaAndrzej Kutyński
odpowiedział, że fizycznie nie były przeprowadzane badania tylko została wprowadzona
nowa organizacja ruchu, a badania były przeprowadzone dla organizacji ruchu w 2014 r. i nie
wykazały konieczności spowolnienia dodatkowego.

Radna Elżbieta Smolińskapowiedziała,że na skrzyżowaniuArmii Krajoweji Księcia
Józefa była długotrwająca awaria świateł. Przy trwających obecnie pracach drogowych jest to
trasa bardzo uczęszczana.W imieniu mieszkańców poprosiła o szybkie usuwanie awarii.
Radny Mirosław
Chmielewski
Członek Zarządu
to była próba rozwiązania
zaproponowanego przez Komendę Policji w celu zmniejszenia korków w godzinach szczytu.

Wystąpiono o zbadanie aktualnego natężenia mchu na tym odcinku co pozwoli na
dostosowanie przedziałów czasowych dla podróżnych z różnych kierunków.

Radna Aurelia Zalewska odniosła się do sprawy miejsc parkingowych.Zdaniem Pani
Radnej sytuacja dobrze wygląda od ul. Drzymały. Gorsza sytuacja jest od ul. Niepodległości

i zaproponowałaparkowanie na ul. Chopina. Radna Aurelia Zalewska zgłosiła wniosek
o naprawieniedziur w jezdni ul. Komorowskiej,Aleji Marii Dąbrowskiejoraz przy rondzie
ul. Kasztanowa.
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Radny Artur Swiercz zwrócił uwagę,że chodzi o miejsca dla osóbniepełnosprawnych
Radny Mariusz Baranowski podziękował - w imieniu własnym i mieszkańców
za ul. Graniczną w Zółwinie. Pan Radny poruszył kwestię skarpy ziemnej przy ul. Szkolnej.

Schodzącaz góry woda może spowodować,że tak dobrze wykonana nakładkamoże się
szybko zniszczyć i poprosił o wyrównanie terenu.

Radny Stanisław Dymura zapytał czy czegośmożna się dowiedziećw sprawie drogi
powiatowej łączącej Wolicę z Sokołowem. Pismo w tel sprawie wpłynęło z sołectwa Wolica
gm. Nadarzyn do Pani Przewodniczącej, PanaStarosty i do wiadomości wszystkich radnych.
Radny

Mirosław

Chmielewski

Czlonek

Zarządu

odpowiedział,

że pism w sprawie

poprawy dróg jest zawsze trzy razy więcej niż naszych możliwości. Wyboru dokonuje się
w zależnościod konieczności.Ze zgłoszonych24 odcinków dróg, w tym roku wykonano8.
Jest wiele słusznych propozycji w przyszłym roku znów trzeba będzie zdecydować co będzie
realizowane. Na nakładki potrzeba ok. 5 mln złotych, żeby sprostać wszystkim zadaniom.
Odpowiedź będzie taka, że sprawa będzie przedmiotem dysputy radnych przy ustalaniu
budżetu na 201 7 rok.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęłapunkt 14 i przeszłado punktu 15
Ad. 15
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała,
porządku są .K0/27z//?/#aQ
/'rzewodn/ćzqcego Rady Pawla/u.
e

e

e

że kolejnym punktem

Spotkanie wigilijne, na które serdecznie zaprasza ze Starostą Maksymem Gołosiem
odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz. 17:00;
Kolejna, XXVlll sega Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 22 grudnia 2016 r.
o godz.17.00.
Przewodnicząca podała najbliższe (ustalone) terminy komisji. Ewentualne pozostałe
terminy zostaną przekazane drogą mailowy.

Ad. 16
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Radna Maria Makowska Przewodnicząca
Rady o godz.18.32 zamknęła obrady XXVll sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Rad

ria Makowska

PI'otokół sporządziła
Magdalena Krater-Bartkiewicz
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