Protokół Nr 68/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 21 marca 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 67/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.
5. Zaopiniowanie projektu Statutu Powiatu Siedleckiego, po uzgodnieniach z Komisją
Statutową.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu

finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2015 rok”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”.
9. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2015 - 2018 za okres styczeń-grudzień 2015 roku.

10. Zaopiniowanie projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siedlce na lata
2015-2018, z perspektywą do roku 2022”.

11. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” realizowanego w 2016 r.

12. Przyjęcie:
•

sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Stoku Lackim w 2015 r.,

•

sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2015 r„

•

sprawozdania

z

działalności

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 r.,
•

sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego” w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu,

turystyki, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,
•

informacji na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki
i krajoznawstwa oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na 2016 rok.

13. Rozpatrzenie wniosków:
•

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Warszawie w sprawie
wyrażenia zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego drogami powiatowymi

nr: 2044W, 3617W, 3929W w dniu 23.03.2016 r„

•

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

PUEiH ELTO sp. z o.o. Lublin ul. Piłsudskiego 3,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr
3615W w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy linii

kablowej SN,

•

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

wystąpił WIMNET

Pasynki 42, w sprawie wyrażenia zgody

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki (działka nr ew. 476/1) w celu budowy wzdłuż pasa drogowego

podziemnych linii kablowych SN oraz wykonanie czterech przecisków

poprzecznych,
•

Zakładu Gazownictwa w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4, w imieniu którego

wystąpił IH^H^HHKRANZ-GAZ ul. Chopina 34 Siemiatycze, w sprawie

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

Mokobody (działka nr ew. 1176) w celu wykonania przyłącza gazowego PE32
do budynku usługowego (działka nr ew. 1136/5),

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej

nr 3661W (działka nr ew. 344) do działki nr ew. 311 w miejscowości Wólka

Proszewska,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości

Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie linii kablowej SN, przebudowie linii napowietrznej nn oraz budowie

przyłącza napowietrznego,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki

(działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie linii kablowej SN oraz budowy
i przebudowy linii napowietrznej nn i przyłącza napowietrznego nn,

•

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wykonanie remontu drogi powiatowej -

ul. Glinianej w Mordach,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej

nr 3606W (działka nr ew. 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

794 w miejscowości Dąbrówka Wyłazy,
•

Wójta Gminy Mokobody z pełnomocnictwa którego wystąpił
- projektant, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi
powiatowej nr 3662W (działka nr ew. 191) w miejscowości Ziomaki (działki nr

ew.: 397, 505/3), w miejscowości Żuków (działka nr ew. 69), w miejscowości
Zaliwie-Piegawki

w

celu

budowy

sieci

kanalizacji

sanitarnej

wraz

z przyłączami.

14. Zapoznanie z Listem Intencyjnym Fundacji Dobre Słowo z Siedlec.
15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 67/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1)

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

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 68/123/2016 zmieniającą uchwałę

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019

(zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Statutu Powiatu

Siedleckiego, po uzgodnieniach z Komisją Statutową (zał.

nr 3)

i

skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych
Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

podjął

uchwałę

Nr

68/124/2016

w

sprawie

przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 4).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej

uchwały.

Ad. pkt 7

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

podjął

uchwałę

Nr

68/125/2016

w sprawie

przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok” (zał. nr 5).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia
Powiatu Siedleckiego za 2015 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 8

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

68/126/2016

w sprawie

przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015

rok” (zał. nr 6). Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego za 2015 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018, za okres styczeń - grudzień
2015 roku (zał. nr 7). Zarząd powyższą informację postanowił przekazać:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska

dla Gminy Siedlce na lata 2015 - 2018, z perspektywą do roku 2022”.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu do „Programu

wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2016 r. (zał. nr 8). Celem
programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących

regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społeczne.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2015 r. (zał. nr 9),

•

sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2015 r. (zał. nr 10),

•

sprawozdanie

z

działalności

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 r. (zał. nr 11),

•

sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego” w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu,

turystyki, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych (zał. nr 12),

informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki

•

i krajoznawstwa oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na 2016 rok (zał. nr 13)

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

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił:

•

wyraził zgodę na przejazd drogami powiatowymi nr: 2044W, 3617W, 3929W

pojazdu nienormatywnego, w dniu 23.03.2016 r.,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615 W w miejscowości
Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy linii kablowej SN wzdłuż pasa

drogowego (pobocze w terenie niezabudowanym),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Radzików Wielki (działka nr ew. 476/1) w celu budowy wzdłuż pasa

drogowego podziemnych linii kablowych SN w poboczu gruntowym oraz

wykonanie czterech przecisków poprzecznych na wysokości działek nr ew.:
596, 447/2, 458, 555,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości

Mokobody (działka nr ew. 1176) w celu wykonania przyłącza gazowego

PE 32 do budynku usługowego (działka nr ew. 1136/5),
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 366IW (działka nr ew. 344) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

311 w miejscowości Wólka Proszewska,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki
Wyrki

(działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót polegających na

budowie linii kablowej SN, przebudowie linii napowietrznej nn oraz budowie

przyłącza napowietrznego w dniu 22.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki
Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie linii kablowej SN oraz

budowę i przebudowę linii napowietrznej nn i przyłącza napowietrznego nn

na okres 22.03.2016 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,
•

rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wykonanie remontu

drogi powiatowej - ul. Glinianej w Mordach. Zarząd stoi na stanowisku aby po

nawiezieniu tłuczniem wyrównać nawierzchnię powyższej drogi, gdy warunki
pogodowe na to pozwolą,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3606W (działka
nr ew.

1085/3) do

nieruchomości

stanowiącej

działkę nr ew.

794

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3662W (działka nr ew.
191) w miejscowości Ziomaki, (działki nr ew.: 397, 505/3) w miejscowości
Żuków, (działka nr ew. 69) w miejscowości Zaliwie-Piegawki w celu budowy

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł deklarację Fundacji Dobre Słowo w Siedlcach

do otwarcia i prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz dysfunkcją słuchu i mowy na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 15).

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwołaniu sesji Rady Powiatu w dniu

30 marca br. o godz. 1400z następującym porządkiem obrad:
•

podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

