
Protokół Nr 35/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu łisty obecności.

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

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 34/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

3. Przyjęcie projektu aneksu nr 2/2015 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.

4. Przyjęcie:

• sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

za I półrocze 2015 r.,

• informacji o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,

• informacji Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych na terenie 

powiatu siedleckiego i stopień ich wykorzystania,

• informacji nt. realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach funkcjonujące w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,

• informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,

• informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nt. 

możliwości pozyskania środków w ramach nowych programów operacyjnych,

• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2015 r.,

• sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2013 - 2016 w roku 2014,



• informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2015 r.,

• informacji nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach,

• informacji nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

z zakresu ratownictwa medycznego,

• informacji nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach,

• sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 r„

• raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2004-2015” za okres: 1.01.2013 r- 31.12.2014 r.

5. Rozpatrzenie wniosków:

• o ustawienie bariery ochronnej w miejscowości Błogoszcz na wysokości posesji 

nr 44 w ciągu drogi powiatowej nr 3632W,

• Wójta Gminy Mokobody o ujęcie w planie zadań inwestycyjnych opracowanie 

dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kanalizacji 

w ciągu drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości Mokobody, na odcinku 

o dł. 160 mb.,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, z pełnomocnictwa którego

wystąpił ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W 

w miejscowości Zbuczyn(działka nr ew. 1805/4) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 1488/5, 1488/6),

• PPHU ANWO Pruszynek 47 w sprawie wyrażenia zgody 
na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 174, 175/6) w celu budowy przejścia poprzecznego 

sieci wodociągowej,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa 

napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Borki Wyrki 

gm. Zbuczyn”,



• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2233W, 2258W 

w miejscowości Borki (działki nr ew.: 477, 481) poprzez umieszczenie 

urządzeń związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu Internet dla Mazowsza, relacji Strachomin-Borki-Łukowiec,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2233W, 2258W 

w miejscowości Borki (działki nr ew.: 477, 481) w celu prowadzenia robót 

polegającej na budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla 

Mazowsza”, relacji Strachomin-Borki-Łukowiec,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 
wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W 

w miejscowościach: Jagodne, Łączka, Kępa (działki nr ew.: 346, 703/1, 697/1, 
589/1) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W 

w miejscowościach: Jagodne, Łączka, Kępa (działki nr ew.: 346, 703/1, 697/1, 

589/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej Internet dla Mazowsza, relacji Jagodne-Łączka,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3674W, 3675W, 

3659W, 3604W w miejscowościach: Jagodne, Polaki, Kotuń (działki nr ew.: 
201/1, 128/1, 200/5, 200/3, 198/1 - obręb Jagodne; 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 

367/6, 368/4, 427/1, 494/1, 495/1- obręb Polaki; 427/1, 1228, 1229,1249/1- 

obręb Kotuń) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza, relacji 

Jagodne-Polaki-Kotuń,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3674W, 3675W, 

3659W, 3604W w miejscowościach: Jagodne, Polaki, Kotuń (działki nr ew.: 

201/1, 128/1, 200/5, 200/3, 198/1 - obręb Jagodne; 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 

367/6, 368/4, 427/1, 494/1, 495/1- obręb Polaki; 427/1, 1228, 1229,1249/1- 



obręb Kotuń) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza.

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości Wólka 

Proszewska (działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, dla potrzeb budynku (działka nr ew. 337),

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW 

w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do 

budynku garażowego (działka nr ew. 337).

6. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na założenie 

Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.

10. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 
o dofinansowanie organizacji imprezy „II Święto Opieńki-Dożynki Gminne 2015” 

w miejscowości Pruszyn Pieńki.

11. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

o dofinansowanie organizacji imprezy „II Festiwal Polskiej Piosenki w Starym Opolu”.

12. Rozpatrzenie prośby Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPEZ w Łysowie 

o wyrażenie zgody na przesunięcie na przełom września i października 2015 r. 
rozgrywek w koszykówce dziewcząt i chłopców.

13. Zapoznanie z Uchwałą Rady Pedagogicznej PPPP w Stoku Lackim nr 1/15 z dnia 

26.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie placówki.

14. Zaopiniowanie aneksu nr 1 do Arkusza Organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

15. Zapoznanie z informacją Pana Michała Oknińskiego Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko 
dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.



16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

17. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego 

Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej poradni Psychologiczno - 

pedagogicznej w Stoku Lackim.

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 34/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 2/2015 do umowy 

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 
za I półrocze 2015 r.,

• informację o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,

• informację Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych na terenie 

powiatu siedleckiego i stopień ich wykorzystania,

• informację nt. realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach funkcjonujące w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,



• informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

nt. możliwości pozyskania środków w ramach nowych programów 

operacyjnych,

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2015 r.,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2013 - 2016 w roku 2014,

• informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2015 r.,

• informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach,

• informację nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

z zakresu ratownictwa medycznego,

• informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach,

• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 r.,

• raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2004-2015” za okres: 1.01.2013 r - 31.12.2014 r.

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek o ustawienie bariery ochronnej w miejscowości Błogoszcz 

na wysokości posesji nr 44 w ciągu drogi powiatowej nr 3632W. Zarząd nie 

widzi potrzeby ustawiania bariery ochronnej na powyższym odcinku drogi 

powiatowej,

• na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Mokobody o ujęcie 

w planie zadań inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej 

kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kanalizacji w ciągu drogi powiatowej 

nr 361 IW w miejscowości Mokobody, na odcinku o dł. 160 mb.,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku gospodarczego (działki nr ew.: 1488/5, 1488/6),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 174, 175/6) w celu budowy przejścia poprzecznego 

sieci wodociągowej,

• uzgodnił projekt pn: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 

w miejscowości Borki Wyrki gm. Zbuczyn”,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2233W, 2258W 

w miejscowości Borki (działki nr ew.: 477,481) poprzez umieszczenie urządzeń 

związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza”, relacji Strachomin-Borki-Łukowiec, na okres 

5.09.2015 r. - 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2233W, 2258W 

w miejscowości Borki (działki nr ew.: 477, 481) w celu prowadzenia robót 

polegającej na budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla 

Mazowsza” relacji Strachomin-Borki-Łukowiec w dniach 3-5.09.2015 r., 2. 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W 

w miejscowościach: Jagodne, Łączka, Kępa (działki nr ew.: 346, 703/1, 697/1, 

589/1) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji 

Jagodne - Łączka, na okres 6.09.2015 r. - 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W 

w miejscowościach: Jagodne, Łączka, Kępa (działki nr ew.: 346, 703/1, 697/1, 

589/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Jagodne-Łączka w dniach: 

4 - 6.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki 

zezwolenia,



• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3674W, 3675W, 3659W, 

3604W w miejscowościach: Jagodne, Polaki, Kotuń (działki nr ew.: 201/1, 

128/1, 200/5, 200/3, 198/1 - obręb Jagodne; 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 

368/4, 427/1, 494/1, 495/1- obręb Polaki; 427/1, 1228, 1229,1249/1-obręb 

Kotuń) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza, relacji Jagodne- 

Polaki-Kotuń, na okres 7.09.2015 r. -31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3674W, 3675W, 3659W, 

3604W w miejscowościach: Jagodne, Polaki, Kotuń (działki nr ew.: 201/1, 

128/1, 200/5, 200/3, 198/1 - obręb Jagodne; 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 

368/4, 427/1, 494/1, 495/1- obręb Polaki; 427/1, 1228, 1229,1249/1-obręb 

Kotuń) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza relacji Jagodne- 

Polaki-Kotuń w dniach: 2-7.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366IW 

w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, dla potrzeb budynku (działka nr ew. 

337) na okres 2.09.2015 r. - 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka 

Proszewska (działka nr ew. 344) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku garażowego 
(działka nr ew. 337) w dniu 2.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z gminami z terenu 

powiatu siedleckiego w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania 

dróg powiatowych (zał. nr 3).



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 — 

2018 (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą 

w Wodyniach (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 500 zł, organizację 

„ II Święta Opieńki - Dożynki Gminne 2015”, które odbędzie się w miejscowości 

Pruszyn Pieńki w dniu 13 września br. (zał. nr 7).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 300 zł, organizację 

„II Festiwalu Polskiej Piosenki w Starym Opolu”, który odbędzie się w dniu 20 września br. 
w miejscowości Stare Opole k/Siedlec (zał. nr 8).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbą Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 

TRAPEZ przy Szkole podstawowej w Łysowie (zał. nr 9), jednogłośnie wyraził zgodę na 

przesunięcie na przełom września i października br. rozgrywek w koszykówce dziewcząt 



i chłopców. Powyższe turnieje, dofinansowane przez Powiat Siedlecki zaplanowane były na 

maj 2015 r. i nie odbyły się.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą nr 15 Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni 

Psychologiczo - Pedagogicznej w Stoku Lackim, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Poradni (zał. nr 10). Zgodnie z wprowadzoną zmianą, od dnia 1 września br. Powiatowa 

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Stoku Lackim czynna jest w dni powszednie 

od poniedziałku do piątku, od godz. 800do godz. 1800.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął aneks nr 1 do Arkusza Organizacyjnego 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 

2015/2016, od 1 września 2015 r. (zał. nr 11).

Ad. pkt 15

Pan Michał Okniński - Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał Zarząd 

Powiatu w Siedlcach z wynikami przeprowadzonego postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim 

(zał. nr 12). Przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomił Zarząd Powiatu , że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim, konkurs został rozstrzygnięty. Dopuszczony 

do udziału w konkursie kandydat Pan Mirosław Bieniek uzyskał bezwzględną większość 

głosów obecnych członków komisji. Zarząd jednogłośnie zatwierdził konkurs.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 35/68/2015 w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczo - Pedagogicznej w Stoku Lackim 

(zał. nr 13).

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 

dodatków Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Stoku Lackim:



• funkcyjnego - w wysokości 60% stawki wynagrodzenia zasadniczego, od 1 września 
2015r.,

• motywacyjnego - w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

na okres: wrzesień 2015 r. - luty 2016 r.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 7 września br. o godz. 1300 sesji Rady Powiatu 
z następującym porządkiem obrad:

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy,

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej 

Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


