
Protokół Nr 1/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 26 stycznia 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa — Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 222/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. oraz protokołu nr 223
z dnia 20 stycznia 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu 

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 
uchwał Rady Powiatu.

5. Przyjęcie analizy poniesionych w 2014 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3 

KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego - art. 30 ust. 1 KN w powiecie siedleckim.

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat siedlecki w 2014 r.

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania zbędnych zapasów 

podlegających ewidencji magazynowej w Wydz. Administracyjno - Gospodarczym 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

8. Rozpatrzenie wniosków:

• Instalątorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 
nr ew. 524/1,

i
• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 2050W w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1)



w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego

na działkach nr ew.: 353/1, 356/1, 359/1,

• PILE ELBUD S.A. Kraków ul. Wadowicka 12 w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Jagodne w celu 

umieszczenia linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka 
nr ew. 1249/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Krzesk - Królowa 

Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

napo wietrzno - kablowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 179/5.

9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

dwóch osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego na stanowiskach 

nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie technik turystyki wiejskiej w roku 
szkolnym 2014/2015.

10. Rozpatrzenie prośby Redakcji Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie 16 pucharów 

z tabliczkami grawerton, dla laureatów plebiscytu na najlepszych

i najpopularniejszych sportowców 2014 r.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Stoku Lackim o dofinansowanie zakupu pamiątkowych podarunków dla uczniów 

uczestniczących w IV Zimowym Zjeździe Integracyjnym Szkół Specjalnych

w Stoku Lackim.

12. Przyjęcie projektu aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie 

powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej 

na obszarze Powiatu Siedleckiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi

- pracownikowi Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi
- pracownikowi Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
15. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 222/2015 Z dnia 19 stycznia 

2015 r. oraz protokołu nr 223 z dnia 20 stycznia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/1/2015 w sprawie upoważnienia 

przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu Powiatu (zał. nr 2).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu (zał. nr 2) i skierował 
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 
Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął analizę poniesionych w 2014 r. wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których 

mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego - art. 30a ust. 1 KN w powiecie siedleckim 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez powiat siedlecki w 2014 r. (zał.nr 4).

Zarząd powyższe sprawozdanie postanowił przekazać do:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,

- Rady Powiatu w Siedlcach,

- Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- NSZZ SOLIDARNOŚĆ Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników



Oświaty i Wychowania Nr 1664,

- dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych Powiatu.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach wnioskowane przez Zespół Spisowy nr 2 zbędne zapasy 

podlegające ewidencji magazynowej w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym - 

magazyn główny, po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez utylizację. Skutki finansowe
- 1 004,49 zł (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka ni- ew. 1249/1) w celu wykonania przyłącza energetycznego 
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 524/1, 

zgodnie z decyzją nr D.6853.1.35.2014 z dnia 31 marca 2014 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 353/1, 356/1, 

359/1,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne 

w celu umieszczenia linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce 

Ujrzanów w terminie od 1.01.2016 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 
roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1249/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego w terminie od 30.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 
roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Krzesk - 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza napowietrzno - kablowego do budynku mieszkalnego na działce

nr ew. 179/5 w terminie od 27.01.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 
roczną.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach (zał. nr 7), jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie dwóch osób 

nieposiadających przygotowania pedagogicznego na stanowiskach nauczyciela kształcenia 

zawodowego w zakresie - technik turystyki wiejskiej, w roku szkolnym 2014/2015.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Redakcji Tygodnika Siedleckiego (zał. nr 8), 
jednogłośnie postanowił ufundować 16 pucharów z tabliczkami grawerton za kwotę 

do 1 200 zł /dział 750/, dla laureatów plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców 2014 r. Reprezentantem Starosty Siedleckiego w pracy grupy organizacyjnej 

i Kapituły Plebiscytu będzie Pan Andrzej Rymuza - Sekretarz Powiatu.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 600 zł 

/dział 750/ zakupu pamiątkowych podarunków dla uczestników IV Zimowego Zjazdu 

Integracyjnego Szkół Specjalnych w Stoku Lackim (zał. nr 9).

Zjazd odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Stoku Lackim w dniach 13-15 lutego 2015 r.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2015 do porozumienia 

z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej 

biblioteki publicznej na obszarze powiatu siedleckiego zawarty pomiędzy: Zarządem Powiatu 

w Siedlcach a Prezydentem Miasta Siedlce (zał. nr 10). Skutki finansowe 100 000 zł.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/2/2015 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi - pracownikowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych (zał. nr 11).

Udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi - pracownikowi Powiatowej 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli 
w sprawach majątkowych w zakresie realizacji projektu pn.: „Z Tobą pójdę dalej, program 



wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 

w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kompleksowe wspomaganie rozwoju 
szkół.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/3/2015 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi - pracownikowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych (zał. nr 12).

Udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Bieńkowi - pracownikowi Powiatowej 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w zakresie realizacji projektu pn.: „Kompleksowe wspomaganie 

szkół w powiecie siedleckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół.

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Uan Kołodyński


