Protokół Nr 62/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 15 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 61 /2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

4. Przyjęcie rozliczenia z wykorzystania dotacji:
•

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy za 2015 rok,

•

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie za 2015 rok.

5. Rozpatrzenie wniosku o nieodpłatne przekazanie zużytych składników majątku
ruchomego.
6. Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy najmu pomieszczeń w budynku

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, z Powszechną Kasą Oszczędności Bank
Polski S.A.

7. 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.
8. Zapoznanie

z Uchwałą Nr 2.33.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały
Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku.

9. Zaopiniowanie

wniosków

w

sprawie

przyznania

dodatku

motywacyjnego

Pani Krystynie Zarzeckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
oraz Panu Mirosławowi Bieńkowi dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim.

10. Rozpatrzenie prośby

Wójta Gminy

Siedlce o

wsparcie

finansowe koncertu

artystycznego „Kobieta aktywna społecznie” organizowanego przez Gminny Ośrodek

Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie.

11. Rozpatrzenie wniosków:
•

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

wystąpił

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr
3663 W w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu budowy przyłącza

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 690/4),
•

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

na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3677W, 3682W w miejscowości Mordy
(działki nr ew.: 1586/1, 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego SN

oraz linii kablowej nn,

•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139 Siedlce, w sprawie
wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3677W,

3682W w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1811, 1586/1) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN i nn oraz
rozbiórki linii napowietrznej,

•

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka
nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 19),

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 19),
•

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

wystąpił

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139

Siedlce, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej
nr 3635W w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1),

•

Wójta Gminy Korczew o

wyrażenie zgody na dokonanie zabiegów

pielęgnacyjnych i konserwatorskich starych drzew w pasie drogi powiatowej

nr 3617W, na odcinku Knychówek - Korczew,

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości

Nakory, poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do
zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 245/2),

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3612W w miejscowości Nakory w celu prowadzenia robót, polegających na

budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 245/2),
•

Wójta Gminy Mokobody w sprawie podziału i przekazania części działki

nr 1176 w miejscowości Mokobody (ul. Plac Chreptowicza).

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 61/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 62/119/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 2):

1. Nie zatwierdził rozliczenia z wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Młodzieżowy

Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, z uwagi na rozbieżność wykazanej liczby
uczniów z wynikami kontroli.

2.

Nie zatwierdził rozliczenia z wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Młodzieżowy

Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie, z uwagi na rozbieżność wykazanej liczby
uczniów z wynikami kontroli. Wstrzymał dopłatę wynikającą z wyliczenia (0,94
ucznia) do rozstrzygnięcia postępowania pokontrolnego.

3. Przedstawione rozliczenia podlegają:

a) kontroli zgodności przedstawionych danych oraz celowości wykorzystania dotacji
z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli Starostwa Powiatowego

w Siedlcach na 2016 rok,
b) procedurze postępowania pokontrolnego w zakresie liczby uczniów przyjętych

ponad liczbę miejsc oraz przebywających w innych lokalizacjach niż wskazane we

wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz uczniów realizujących
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych poza MO W.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie

(zał. nr 3), jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie jednostce niżej wymienione
zbędne, zużyte składniki majątku ruchomego, będące na stanie Starostwa Powiatowego

w Siedlcach:
•

biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/111/3/30 i wartości początkowej 223,99 zł,

•

biurko o numerze inwentarzowym 11/808-5/26/1/93 i wartości początkowej 286,70 zł,

•

biurko o numerze inwentarzowym II/808-5/27/1/93 i wartości początkowej 286,70 zł,

•

stolik o numerze inwentarzowym II/808-13/7/2/15 i wartości początkowej 677,00 zł,

•

stolik o numerze inwentarzowym 11/808-13/47/2/15 i wartości początkowej 102,48 zł.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę warunków umowy najmu

pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach dla Powszechnej Kasy

Oszczędności Bank Polski S.A. (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

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 5) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 8

W związku z uchwałą Nr 2.33.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały
Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zarząd Powiatu

stoi na stanowisku nie składania skargi do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie (zał. nr 6) i przygotowania nowego projektu uchwały Rady

Powiatu.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie dodatku

motywacyjnego (zał. nr 7):
•

Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach , na okres 6 miesięcy (od marca do sierpnia 2016 r.) w wysokości 20%

stawki wynagrodzenia zasadniczego,

•

Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy (od marca do sierpnia 2016 r.)
w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Siedlce (zał. nr 8), jednogłośnie

postanowił o wsparciu kwotą 500 zł organizację koncertu „Kobieta aktywna społecznie”, który

odbędzie się w dniu 6 marca br. w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663 W w miejscowości
Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu budowy przyłącza kablowego

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 690/4),
•

zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3677W, 3682W w miejscowości Mordy
(działki nr ew.: 1586/1, 1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego SN orazlinii
kablowej nn na okres 18.02.2016 - 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 dróg powiatowych nr: 3677W, 3682W

w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1811,1586/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN i nn oraz rozbiórkę linii

napowietrznej w dniach 15 - 18.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin

(działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 19) na okres 16.02.2016 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 3615W w miejscowości Krześlin

(działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 19)
w dniu 16.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego nn do

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1),
•

wyraził

zgodę

Wójtowi

Gminy

Korczew

na

dokonanie

zabiegów

pielęgnacyjnych i konserwatorskich starych drzew rosnących w pasie drogi

powiatowej nr 3617W, na odcinku Knychówek - Korczew oraz w Korczewie,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Nakory,
poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 245/2) na okres 17.02.2016 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 3612W w miejscowości Nakory
w celu prowadzenia robót, polegających na budowie przyłącza kablowego nn

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 245/2) w dniu 17.02.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,

•

na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Mokobody w sprawie

podziału i przekazania części działki nr 1176 w miejscowości Mokobody (ul. Plac
Chreptowicza).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 10), skierował

do Przewodniczącego Rady projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

•

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,

•

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 11),
•

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 12),
•

powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach,

skierował również:
•

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat siedlecki

w 2015 r.,

•

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w roku 2015,

•

informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz

rolników w roku 2015,
•

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

•

informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w roku 2015,

•

informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie

powiatu siedleckiego w roku 2015,

•

informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w Siedlcach w 2015 r.

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował:
Jan Kołodyński

/

