Protokół Nr 60/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 3 lutego 2016 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 59/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania i składu Komisji

Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach.
4. Przyjęcie informacji opisowej przedłożonej przez Prezydenta Miasta Siedlce,

dotyczącej wykonania wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie

porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 przez
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

5. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie organizacji konkursu „Cudze chwalicie swego
nie znacie”.

6. Przyjęcie:
•

informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2015 r.,

•

informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji

na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015,
•

informacji dotyczącej gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej

z zarządzaniem lasami,
•

informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2015r.,

•

informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015,
•

informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w roku 2015,

•

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu

Siedleckiego w roku 2015,
•

informacji nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Siedlcach w 2015 r.,

•

informacji dotyczącej działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,

•

informacji nt. możliwości pozyskanie środków na inwestycje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•

informacji o działalności Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja

Turystyczna w 2015 r.

7. Rozpatrzenie wniosków:
•

KONSEKO sp. z o.o. ul. Złota 61/100, Warszawa w sprawie wyrażenia zgody

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne
(działka nr ew. 128/1) w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku

magazynowego (działka nr ew. 30/4),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) poprzez umieszczenie

przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej
nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12),

•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139 Siedlce, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 63 6W
w miejscowości Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działka
nrew. 146),

•

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy
(działka nr ew. 119/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146),
•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139 Siedlce, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowościach: Domanice Kolonia i Pieńki (działki nr ew.: 306, 87) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza nn do budynku
przepompowni ścieków (działka nr ew. 40/2),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, Lublin w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowościach: Domanice

Kolonia i Pieńki (działki nr ew.: 306, 87) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku przepompowni ścieków (działka nr ew.

40/2),
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „BUDOSAN”

•

Żabokliki ul. Spacerowa 69 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi

powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew.
1041/1) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

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

•

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683 W w miejscowości Mordy (działka nr
ew. 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 2737/2),

•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139 Siedlce, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1811) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działka nr

ew. 2737/2),
•

„Elfeko” S.A. ul. Żupnicza 17 Warszawa w sprawie uzgodnienia projektu pn.:

„Usunięcie kolizji stacji transformatorowej SN/nn, linii SN i nn z projektowaną

linią 400 kV relacji Kozienice - Siedlce Ujrzanów”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2016 rok w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez
udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2016 rok w sferze turystyki i krajoznawstwa.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla

których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/08

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek

wymiaru

tygodniowego

kierownicze,

ustalenia

godzin

zajęć

tygodniowego

nauczycielom

obowiązkowego

zajmującym

wymiaru

stanowiska

godzin zajęć

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2016 r.

13. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego o ufundowanie nagród laureatom etapu powiatowego

Konkursów.
14. Rozpatrzenie

prośby

Humanistycznego

w

Prorektora
Siedlcach o

ds.

Rozwoju

Uniwersytetu

ufundowanie nagród

Przyrodniczo-

laureatom

X Edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Liga Menedżerów Biznesu.
15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach o rozważenie
możliwości sfinansowania druku folderu prezentującego Muzeum Ziemiaństwa

w Dąbrowie.
16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim o wyrażenie zgody na przekształcenie stanowiska kierownika internatu

na stanowisko wicedyrektora.

17. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania Pani Annie Hołowni dyrektorowi
Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w

Stoku

Lackim

dodatku

motywacyjnego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków
PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016

roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert na 2016 rok w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych

oraz

przeciwdziałania

uzależnieniom

i patologiom społecznym.

20. Przyjęcie wyjaśnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w sprawie
podstawy prawnej finansowania zadania realizowanego przez Powiatowy Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.
21. Rozpatrzenie prośby Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach o wsparcie finansowe
kwotą 65 000 zł zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach i Skórcu.

22. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 59/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach (zał. nr 1) i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych

Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację

opisową przedłożoną przez

Prezydenta Miasta Siedlce, dotyczącą wykonania wydatków na realizację zadań przyjętych na

podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 przez

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przeznaczył środki finansowe w wysokości 1 500 zł,

jako wkład własny Powiatu w organizację konkursu pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie”

- Walory przyrodnicze Ziemi Siedleckiej, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zał. nr 2).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Siedlcach w 2015 r.
(zał. nr 3),

•

informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015 (zał. nr 4),

•

informację dotyczącą gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej
z zarządzaniem lasami (zał. nr 5),

•

informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2015 r. (zał. nr 6),

•

informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015 (zał. nr 7),

•

informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników w roku 2015 (zał. nr 8),

•

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w roku 2015 (zał. nr 9),

•

informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Siedlcach w 2015 r. (zał. nr 10),

•

informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (zał. nr 11),

•

informację nt. możliwości pozyskanie środków na inwestycje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 12),

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

merytorycznych Komisji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:
•

informację o działalności Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna w 2015 r. (zał. nr 13)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości
łagodne (działka nr ew. 128/1) w celu budowy przyłącza wodociągowego do

budynku magazynowego (działka nr ew. 30/4),
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka

Stany (działka nr ew. 583) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
i przyłącza kanalizacji sanitarnej do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr

ew. 219/12) na okres 3.02.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok

zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa

drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu prowadzenia robót polegających

na budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do
zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12) w dniu 3.02.2016 r.,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości

Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.

146) w dniu 3.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki

Paduchy (działka nr ew. 119/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146) na okres 3.02.2016 r. -

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zadysponowanie

pasa

drogi

powiatowej

nr

3 6 54W

w miejscowościach: Domanice Kolonia i Pieńki (działki nr ew.: 306, 87) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do
budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 40/2) w dniu 3.02.2016 r.,

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowościach:

Domanice Kolonia i Pieńki (działki nr ew.: 306, 87) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku przepompowni ścieków (działka
nr ew. 40/2) na okres 3.02.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa

drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w dniach 3.02.2016 r. - 15.03.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy
(działka nr ew. 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 2737/2) na okres 5.02.2016 r. 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości

Mordy (działka nr ew. 1811) w celu prowadzenia robót polegających na

budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
2737/2) w dniu 5.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

uzgodnił projekt pn.: „Usunięcie kolizji stacji transformatorowej SN/nn, linii SN
i nn z projektowaną linią 400 kV relacji Kozienice - Siedlce Ujrzano w”,
w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3654W (zgodnie

z decyzją nr D.6853.1.31.2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 60/115/2016 w sprawie wsparcia

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok w sferze wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (zał. nr 15).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 60/116/2016 w sprawie wsparcia

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok w sferze turystyki
i krajoznawstwa (zał. nr 16).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla

których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki (zał. nr

17) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej

Komisji.

Treść

projektu

uchwały

należy

uzgodnić

ze

związkami

zawodowymi

reprezentującymi nauczycieli.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany

uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze,
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych

zajęć w kształceniu zaocznym (zał. nr 18) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2016 r. (zał. nr 19) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej

Komisji. Projekt uchwały należy przedłożyć do zaopiniowania przez związki zawodowe

reprezentujące nauczycieli.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zał. nr 20), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu

zakupu nagród rzeczowych dla laureatów etapów powiatowych konkursów:
•

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi” - dofinansowanie

kwotą do 400 zł - dział 750,
•

Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii
w rolnictwie dla rolników i sołtysów - dofinansowanie kwotą do 600 zł - dział 900.

Ad. pkt 14
Zarząd

Powiatu

rozpatrując

prośbę

Prorektora

ds.

Rozwoju

Uniwersytetu

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 21), jednogłośnie nie wyraził zgody na
ufundowanie nagród laureatom X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Liga Menadżerów

Biznesu, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

(zał. nr 22), jednogłośnie nie wyraził zgody na sfinansowanie druku folderu prezentującego
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, z uwagi na zamknięty kalendarz działań związanych
z promocją Powiatu i rozdysponowaniem środków na ten cel.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na przekształcenie stanowiska kierownika
internatu na stanowisko wicedyrektora Ośrodka (zał. nr 23).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku

motywacyjnego Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy (od lutego do lipca 2016 r.)
w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 24).

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 60/117/2016 w sprawie ustalenia

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji

społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku (zał. nr 25).

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 60/118/2016 w sprawie wsparcia

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji

dla organizacji

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok w sferze wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym (zał. nr 26).

Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Siedlcach, dotyczącym podstawy prawnej finansowania zadania realizowanego przez
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (zał. nr 27). Zarząd
jednogłośnie postanowił o wykreśleniu z projektu aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia

2000 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach, w § 1 punktu 4.

Ad. pkt 21

Zarząd

Powiatu

rozpatrzył prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

o wsparcie finansowe kwotą 65 000 zł zakupu dwóch samochodów do przewozu osób

niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach i Skórcu
(zał. nr 28). Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu samochodów,
z uwagi na brak podstaw prawnych.

Ad. pkt 22

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

