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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pruszkowie
Pan
Krzysztof Biskupski

W zŃączeniuprzekazlję odpowiedzibądź informacje odnośnie nieujętych wniosków
w projekcie budzetu na 2018 rok.
Proszę Pana Przewodniczącego o przekazanię zawartych informacji odpowiednim

Komisjom Rady Miejskiej w Pruszkowie

Zalączn iki:
-Pislllo ()S0.3()21 53 2()l1 z tl:nia 1.12.2017r.

-\\1.jaśniellie W1 clzialu lnrtcst,r,c.ii ;, clnia 4 lż2017r
-l'isllo BPKM.\\' ó8.20l 7 l, rlnia 1 1.12.2()11r
-I'isnlo AB.3251.2.20l7 z dllia 6 l2.2(ll1r.
-Pislrlo \\ l]3()20 45.20l7 z dnia (l. l2.2011r
-Pislrlo C 6823 l,i.20l'7 ,l,clnia 1.12.2017r.

-Pislno

51, cls Zclrori ia z

dnia l l. l2

2()

l7r

Błtto

UffićĄD l\Ą§As_TĄ

FĘU§xKOWA

ui.

\,Vydziai oi]y
"lczela

ign
05

|(ra

Pru

iska
g(i 14/rfi

Pruszków , dnia O4.12.2O17r,

oso.3o24fj).2ol7

Wydział Finansów i Budzetu
w/m

Przekazuję odpowiedzi na pismoSK-3251.68.2017lT
z dnia 28 listopada 2017r.w sprawie wniosków
radnych oraz mieszkańców przekazanych
do biura Rady , nie ujętych w projekcie budzetu
na 2o18r.

l/Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

obsadzenie walu wiaduktu krzewami i inną
niską roślinnościązwłaszcza od strony szkoły
Teren nalezy do powiatu pruszkowskiego do
którego skierowano pismo w tej sprawie
2/ Komisja Rozwoju, Funduszy i lntegracji
Europejskiej

.

.

Ad.1 Budowa terenu rekreacyjne go przy
ul. Wapienne1 .
zadanie zostanie zrealizowane po rozwiązaniu
spraw własnościowych

tego terenu.

3/Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa
Ad,4 MontaŻ urządzen siłowniplenerowej
wobszarze pomiędzy ul. Kubusia Puchatka, B. Prusa,
aleją
NiepodległościiAleja Wojska Polskiego .
Realizacja zadania możliwa do w kolejnych
latach.

Ad,5 Montaż urządzen rekreacyjno-sportowych
, zabawek dla dzieci oraz ławek dla rodziców i
seniorów w rejonie ul. Dobrej (teren 6MWU).
zadanie nie moze zostać wykonane. Działki
we władaniu Gminy stanowią zbyt małą powierzchnię,
aby ustawić na nich urządzenia 5portowo-rekreacyjne.

Ad'8 ZabezPieczenie Środków finansowych
w budżecie na 2018r, w sprawie,,piesuary,,czyli
kosze na
nieczystościpo czworonogach.
Nie Przewiduje się dodatkowYch koszy
na psie odchody. Torebki z odchodami po
czworonogach
można wrzucać do koszy ulicznych które
są codziennie opróżniane.
,

Ad'10 obsadzenie walu wiaduktu krzewami
i inna niska roślinnością
zwłaszcza od strony szkoły
podstawowej nr 6 w Pruszkowie.
sprawę przekazano do właścicielaterenu-starostwa powiatowego
w pruszkowie.

4/ Anna Markowska Radna Miasta Pruszkowa
Ad'] MontaŻ urządzensiłowni
w

Plenerowej
obszarze pomiędzy ul. Kubusia puchatka, B. prusa,
aleją
Niepodległościi Aleją Wojska Polskiego
Realizacja zadania mozliwa do realizacji
w kolejnych latach.

Ad.2 Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych, zabawek dla dziecioraz ławek dla rodziców
seniorów w iejonie ul. Dobrej ( teren 6MW/U).

i

Zadanie nie moŻe zostaĆ wykonane. Działkiwe władaniu Gminy stanowią zbyt małą powierzchnię,
aby ustawić na nich urządzenia sportowo-rekreacy_;ne
5/ Anna Hejnowicz, Wojciech Gawkowski, Tomasz Krawczyński Klub Radnych platformy

Obywatelskiej RP

Rekonstrukcja istniejącYch Ścieżek i krawęźników w Parku Potulickich zgodnie z zapisami
Gminnego
Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta Pruszkowa.
Zadanie zostanie wYkonane w latach następnych . W 2018r. zostanie wykonana dokumentacja

projektowa na wykonanie rewitalizacji Parku Potulickich.
6/ Beata Czyżewska Rada Miasta Pruszkowa

Ad,1, Powiększenie Placu zabaw na ul. Wiśniowej idoposazenie go w urządzenia
dla młodszych
dzieci tj. zestaw zabudowY ze Ąeżdżalnią , bujaki sprężynowe, huśtawkędla
młodszych dzieci oraz
wYkonanie zadaszenia nad istniejącą piaskownicą. Wyłożenie nowego fragmentu

nawierzchnią
bitumiczną, wYkonanie ogrodzenia oraz dostawienie przy nowym fragmencie 2 ławek
i kosza na

śmieci.

W 20j_8r. zostanie wykonane doposażenie istniejącego placu.
7

/Maciej Robert Roszkowski Radny Miasta Pruszkowa

Ad.1 Budowa terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej .
Zadanie moŻe zostaĆ zrealizowane po uporządkowaniu spaw własnościowych
tego terenu.
Ad,5 Zarezerwowanie Środków finansowych na porozumienie z MZO w sprawie przeniesienia
zlewni
PrzY ul. Poznańskiej na obrzeŻa miasta lub jej zabudowanie oraz przeniesienie na obrzeza miasta i

modernizację sortowni śmieci.
Przeniesienie zlewni oraz inwestycje związane z jej zabudową nie mają ekonomicznego
uzasadnienia
z uwagi na zmniejszające się zapotrzebowanie na usługi związane z wywozem
nieczystości
sanitarnych,

8/Klub Radnych P|S Pruszków
Ad,5 ZabezPieczenie Środków finansowych na stworzenie szpalerów ziełeni na
nasypach wiaduktu
WKD w okolicach Szkoły Podstawowej nr 6.

SPrawę Przekazano do właŚciciela terenu-Starostwa Powiatowego w pruszkowie,

9/Mana Cholewińska-Dacka ul. Andrzeja

4f 6 ,Pruszków oraz mieszkańcy

WYkonanie Placów rekreacYjno-sportowych dla dzieciw dzielnicy Wyględówek
oraz w Nowym parku
(przy ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Lipowej
).
W 2018r, nie jest Przewidziane wykonanie dodatkowych placów rekreacyjnych
dla dzieciz uwagi

na Planowaną w kolejnych latach modernizację Parku potulickich
oraz Nowego parku.
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URZĄD M|ASTA
Pruszków, dn. 04. 12.20l7r,

Zestawienie wniosków, które nie zostały uwzględnione w projekcie budzetu
na1Ot8r.

l.

wnioski komisji Gospodarki komunalnej i ochrony Środowiska:
1) Budowa chodnika

w ul. ParĘzantów od Al. Jerozolimskich do bramy szpitala

Tworkach.
Zadanie będzie wYkonane z wydatków bieżącychw ramach konserwacji
dróg.

2) Współfinan§owanie budowy ronda w ul. Pogodnej.
Warunki udziału Miasta w realizacji tej inwestycji zostaną uzgodnione z
Zarządem powiatu
pr zed przystąpi eniem do r

ealizacji.

3) Budowa nowYch ciągów komunikacyjnych rorwiązujących problemy w mieście (ul.
Prrytorowa, Przebicie uI. Sienkiewicza do ul.

W

M. Zimińskiej

Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone

NowoinzYnierskiej"

z

zaplanowanym

w

Sygiefyńskiej).

jest

zadanie: ,,Budowa ul.

budzecie roku 2018 finansowaniem projektu.

PrzedłuŻenie ul. Sienkiewicza do ul. Miry Zimińskiej

-

Sygietyńskiej jest zadaniem powiatu

Pruszkowskiego. Miasto przekazńo stosowny wniosek o uwzględnienie tego
zadania w
budzecie Powiafu Pruszkowskiego.

2.

wnioski komisji polityki społecznej i ochrony zdrowia:

l)

ZabezPieczenie Środków finansowych na zamontowanie sygnałów dźwiękorvych przy
niebezPiecznYch przejŚciach dla piesrych zlokalizowanych wzdłuż Al.
Wojska
Polskiego:

. pW ul. Kościuszki;
. prTy Al. Niepodległości;
. prTy ul. Powstańców;
. na wysokościmarketu Lidl;
. przy ul. Plantowej
Wniosek zostanie Przekazany do Urzędu Marszałkowskiego - zarządcy
drogi wojewódzkiej
nr 779.

2) Dokończenie remontu chodnika na ul. Górnej.
Zadanie będzie wykonane z wydatków bieżącychw ramach konserwacji dróg.

3) Remont oraz modernizacja ul. Zdziarskiej.

Wniosek uwzględniony częściowo w ramach zadańa ,,Budowa ul. Zdziarskiej, ll.
Słonecznikowej i ul. Bąki". Pozostały odcinek drogi będzie możliwy do realizacji po
wybudowani u przez MPWiK kolektora sanitamego C Bis.
4) Zabezpieczenie środków finansowych na tymczasowe utwardzenie ul. Willowej.
Zadanię będzie wykonane z wydatków bieżącychw ramach konserwacji dróg.

3.

Wnioski Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa:
1) ZabezPieczenie

środków finansowych

w

budżecie

na 2018 rok na

miejsce

upamiętniające inż. Stanisława Majewskiego.

Srodki na zadarie zostaną zabezpieczone w budzecie po zakończeniu remontu pomnika
ZoŁnierzy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej.

2) Zabezpieczenie środków finansowych

w

budżecie na poprawę bezpieczeństwa

skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z Al. Niepodległości.
Wniosek zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego - zarządcy drogi wojewódzkiej
tlt 719.

3) Renowacja ogrodzenia parku kościuszkiod strony ul. kościuszki.
Zadanie zostanie wstawione do Wieloletniej Prognozy Finansowej po wyrażeniu zgody na
renowacj ę ogrodzenia przez woj ewódzkiego konserwatora zabytków.

4) ZabezPieczenie środków finansowych w budżecie na 2018 rok na współfinansowanie
budołvy ronda na skrryżowaniu ul. pogodnej z ul. komorowską.
Warunki udziału Miasta w realizacji tej inwestycji zostaną uzgodnione zZarządem Powiatu
przed przystąpieniem do realizacji.
5) Doświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Spacerowej.
Zadanie będzie wykonane z wydatków bieżącychw ramach konserwacji oświetlenia.

6) Doświetlenie przejśćdla piesrych

oświetlepiaulicznego

(

na ul. Bolesława Prusa oraz wymiana opraw

wytypowanie ulic do modernizacji oświetlenia).

Wniosek zostanie przekazany do Starostwa Powiatowe go

-

zarządcy drogi. Typowanie i

ewentualna wymiana opraw oświetlenia ulicznego, będzie realizowana sukcesyvmie w
ramach bieżącej konserwacji. Oświetlenie uliczne zostało zmodemizowane w latach 2009 _
2077 poprzez wymianę opraw oświetleniolvych na oprawy energooszc zędne.
7) WYniesienie, oznakowanie i doświetlenie przejśćdla pieszych prą,szkołach.
Zadanie będzie wykonane z wydatków bieżących w ramach konserwacji dróg gminnych.

8) Modernizacja mostka przy torach PKP tzw. ,,czarnej drogi''.
Zadanię będzie zrea|izowane w ramach zadania ,,Budowa przejścia podziemne go przy
Czarnej Drodze - ul. Kurca.

9) wykonanie sygnalżacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Mostowej.
zadanie własne powiatu pruszkowskiego realizowane w roku 2017 z udziałem pomocy
finansowej Miasta Pruszków.

10) Budowa progów zwalniających na ul. Okopowej.

Zadanie będzie wykonane

z

wydatków biezących

uwzględnieniu warunków technicznych
skrzyżowń dróg.

w

ramach konserwacj

i

drog, przy

m. in. odległościprogów zwalniających

od
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Pruszków, 11 grudnia 2017 roku.

BPKM.W.68.2017

Wydział Budżetu i Finansów
w/m

W odpowiedzi na pismo SK-3251.68.2016 /T z 28 listopada 2oI7
roku w sprawie przekazanego do Biura Rady zestawienia, uprzejmie

informuję, że załączona tabela zawiera następujące wnioski nie ujęte
w założeniachdo projektu budzetu Biura promocji i kultury Miasta:

I.

Zabezpieczenie środków finansowych w budzecie na 2018rok na
miejsce upamiętniające inz. Stanisława Majewskiego.

2. 7abezpieczenie środków na przeprowadzenie akcji promocyjnej
związanej z zachęceniem do płacenia podatków w pruszkowie.
3. opracowanie projektu oraz wydanie kwartalnego informatora
ku

lturalnego Pruszkowa.
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AB. 3257,2 .2ol7
Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

dotyczy: nieujętych wniosków w projekcie budzetu na 201Br.

W odpowiedzi na pismo znak: SK-3251.6B.2OI7lT z dnia 28 listopada 2ot7r. dot.
złoŻonych wniosków do projektu budzetu na rok 2oI7 ujętych w zestawieniu, a
mianowicie:

wnioskodawca:

- Pkt 9 ( 1 i 2) Anna Hejnowicz, Wojciech Gawkowski, Tomasz Krawczyński,
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP
wniosek :cyt. ( ..) Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na : ,,projekt
Przestrzeni miejskiej na terenie kwartału Centrum oraz opracowanie ptanu

zagospodarowania kwartału Centrum (..,)"
wniosek :cyt. (...) Wykonanie szczegółowej analizy strefy śródmiejskiej pod względem
zabudowy arch. Stanu zieleni, powierzchni biologicznie czynnej, infrastruktury drogowej
oraz Ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, natężenia rllchu, dostępnośŻiaó
placówek publicznych dla osób niepełnosprawnych - co w przyszłościmi stanowić
Podstawę do tzw. Strefy Śródmiejskiej, objętej szczególnym planem zagospodarowania,
chroniącym spuŚciznę historyczną miasta, tereny zielone oraz starą śródmiejską
zabudowę (.,.)

Wnioski wpłynęływ czasie kiedy Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania
przestrzennego przekazał swoje propozycje do projektu budżetu na 2018rok.
Wnioski są znane Wydziałowi
2018roku.

i

będą podejmowane działania w celu ich realizacji w

środkifinansowe wydział będzie wygospodarowywał w ramach przyznanych środków w
budżecie na 201Br.

Jak pokazuje doświadczenie ubiegłych lat, opracowanie mpzp przeciąga się w czasle co
powoduje zwolnienie częŚci środków finansowych.

Uwalniane środki przeznaczone będą na rozpoczęcie w/w tematów.
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Pruszków, dnia 2017 -12-06

WE.3020.45.20|7

Wydział Finansowy

w

miejscu

W odpowiedzinapismo z dnia28.Xl2017r. informuję, że do zadań Wydziału Edukacji
należy zapis z Lp. 13 pkt 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała na uzupełnienie sprzętu na
placu zabaw 20.000.- zł w m-cu grudniu br. Zakup urządzeń będzie dostosowany do
faktycznych potrzeb uczniów szkoły, szczególnie uczniów zrożnymi dysfunkcjami rozwoju.

W przyszłym roku budżetowym sprzęt będzie uzupełniany lub wymieniany w miarę

pozyskiwania środków.

l

Urząd Miasta Pruszkowa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kraszewskiego L4/ t6
05-80O Pruszków

URZĄD MIASTA
PRUSZKOWA

tel. 0-22 735 88 88
fax.0-22 758 66 50
www.pruszkow.pl
prezydent@m iasto. pruszkow.pl

Pruszków, dńa 04.12.2017 t.

Nieruńomoścjami
ul. Józefa lgnacego Kraszewskiego 14l16

Wydział Geodezji i Gospodarki

05-800 Pruszków
Iel. 22 735-88-88

G 6823.15.2017

Wydział Finansów i Budzetu

wlm

W odPowiedzinapismo SK-3251 .68,2017lT z dnia28 listopada2016r dotyczące
projektu do budzetu na rok 201s (pkt 8) informuj emy, żwniosek JózęfaMoczyło
Radnego
Miasta Pruszkowa w sprawie - wykup częścidzińkiod ul. Ozarowskiej do ul. Willowej w
Pruszkowie Z Przęznaczeniem na przeprowadzenie instalacji sieci gazowej do ul. Willowej,
jest na etapie realtzacji.
wszczętazostała procedura podziafu działek która zostanie zakończona w roku 2018.
ProPonujemy wpisanie przedmiotowego zadania do budżetu na rok 2019.
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Pruszków,1l grudnia 2017
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Z.8031.67.2017

Pan Tomasz SławaĘniec
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zal<ładow Opieki Zdro wotnej
w pruszkowie

doĘczY: wYjaŚnienia o nie ujęciu wniosku Samodzielnego publicznego
Zespołu Zaąadów
OPieki Zdrowotnej w Pruszkowie w projekcie budzefu miasta pruszkowa
na 2018 rok.

zakupu aparatu usg dla szpitala.

Pismem

z

Zespołu Zakładów
USG nie mógł być
nie może udzielic
Szpitalowi. Zgodnie z procedurą miasto może
wskiemu z ptzeznaczeniem na dofinansowanie

dnia 13 Pńdziemika 20I7r. FNb.030,41.20I7 skierowanym do pana

PodtrzYmuję swoje stanowisko o potrzebie
ciągu deklaruję pomoc finansową.

Do wiadomości:
Biuro Rady Miasta Pruszkowa
Wydział Finansów i Budżetu

i

celowościzakupu aparafu i w dalszym

