Protokół Nr 69/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 29 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 68/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
3. Przyjęcie:
•

informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku,
•

informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku,

•

sprawozdania

z

działalności

Domu

Pracy

Twórczej

„Reymontówka”

w Chlewiskach w 2015 roku,
•

sprawozdania z działalności

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Siedlcach w 2015 roku oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej

i zestawienie potrzeb z zakresu pieczy zastępczej,
•

sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
•

sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

za 2015 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach za rok 2015.

5. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu

Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2015.

6.

Zapoznanie z Kartą zamknięcia projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość”
realizowanego w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2014 r. w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Stoku Lackim o pomoc finansową w zorganizowaniu III Integracyjnego Przeglądu
Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”.
8. Rozpatrzenie prośby Koła PZW nr 33 „Szczupak” w Siedlcach o wsparcie

Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich dla Osób Niepełnosprawnych „O Puchar
Szczupaka”.

9. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2015-2016.

10. Zaopiniowanie kandydatury

na stanowisko wicedyrektora

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

11. Zapoznanie ze stanowiskiem Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie braku
możliwości realizacji obowiązków wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

12. Zaakceptowanie zmian w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim.

13. Rozpatrzenie prośby Członka Kolegium Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wynajęcie miejsca parkingowego.

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu o nieodpłatne
przekazanie 4 szt. biurek.

15. Rozpatrzenie wniosków:
•

Zakładu Gazownictwa w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4, w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza gazowego

średniego ciśnienia 0 25 PE do budynku sklepu (działka nr ew. 123/2),
•

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr

3666W w miejscowości Ostoje (działka nr ew. 214) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 92),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 365IW w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu
budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew.

159/1),

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3677W (działka nr ew. 1586/1) do działki nr ew. 1778 w miejscowości

Mordy,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże

(działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 369/1),

•

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości

Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego
energetycznego do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1),
•

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol.

(działka nr ew.

300) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego

nn

do przepompowni ścieków (działka nr ew. 309),
•

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości

Domanice Kol. (działka nr ew. 300) w celu budowy przyłącza kablowego

energetycznego do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 309),
•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 218/1),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka
nr ew. 503) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 218/1),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka
nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 212),

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 212/1),

•

Wójta Gminy Korczew o

wyrażenie

zgody

na dokonanie

zabiegów

pielęgnacyjnych i konserwatorskich starszych drzew rosnących w pasie drogi
powiatowej nr 3936W w miejscowości Szczeglacin,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości Nowe Opole

(działki nr ew.: 669, 307/3, 308/1) poprzez umieszczenie linii energetycznej
sieci kablowej nn,

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce

•

ul. Widok 24, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej
nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/3, 308/1)

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kablowej nn,
•

w sprawie wymierzenia firmie ELMAZ

Usługi Elektryczne

ul. Ogińskich 25 Siedlce, kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia zarządcy

drogi, pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr
ew. 538).

16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 68/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku (zał. nr 1),

•

informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku (zał. nr 2),
•

sprawozdanie

z

działalności

Domu

Pracy

Twórczej

„Reymontówka”

w Chlewiskach w 2015 roku (zał. nr 3),

•

sprawozdanie

z

działalności

Powiatowego

Centrum

Pomocy Rodzinie

w Siedlcach w 2015 roku oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej

i zestawienie potrzeb z zakresu pieczy zastępczej (zał. nr 4),
•

sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (zał. nr 5),
•

sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

za 2015 rok (zał. nr 6)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności

rehabilitacyjnej

i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Kisielanach za rok 2015 (zał. nr 7).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności

rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2015

(zał. nr 8).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu zapoznał się z Kartą zamknięcia projektu systemowego „Nowa Szansa

na Przyszłość” realizowanego w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2014 r„ w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (zał. nr 9).

Ad. pkt 7
Zarząd

Powiatu

rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił o przeznaczeniu

gadżetów

promocyjnych

dla

uczestników

III

Integracyjnego

Przeglądu

Twórczości

Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”. Przegląd odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach w dniu 19 maja br.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości

300 zł na nagrody zwycięzcom Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich dla Osób
Niepełnosprawnych „O Puchar Szczupaka” (zał. nr 11). Zawody zorganizowane zostaną na
łowisku Rówce w maju 2016 r.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2015-2016
(zał. nr 12).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Anny

Mościckiej - nauczyciela dyplomowanego na stanowisko wicedyrektora w Specjalnym

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim (zał. nr 13).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości stanowisko Rady Powiatu w Ostrowi

Mazowieckiej z dnia 25 lutego br., w sprawie braku możliwości realizacji obowiązków
wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

zmarłych, przekazane pismem BR.0004.11.2016 z dnia 14 marca 2016 r. (zał. nr 14).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany w Statucie Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, wprowadzone w związku z przekształceniem
stanowiska kierownika internatu na stanowisko wicedyrektora Ośrodka (zał. nr 15).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie dla Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach miejsca parkingowego

i zadecydował o zawarciu umowy wynajmu na czas określony od 1.04.2016 r. do 31.03.
2019 r. (zał. nr 16). Zarząd ustalił:
•

czynsz w wysokości 100 zł miesięcznie,

•

czynsz będzie waloryzowany od 1.01.2017 r. o wzrost średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu następujących zużytych składników majątku
ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 17):
•

biurko o nr inwentarzowym 11/808-5/76/1 /95, wartość początkowa 2,43 zł,

•

biurko o nr inwentarzowym II/808-5/75/1 /95, wartość początkowa 189,10 zł,

•

biurko o nr inwentarzowym II/808-5/8/1/93, wartość początkowa 238,00 zł,

•

biurko o nr inwentarzowym II/808-5/87/1/95, wartość początkowa 2,43 zł.

Jednocześnie Zarząd postanowił o zdjęciu w/w składników majątku ruchomego z ewidencji

majątkowej Starostwa po dokonaniu ich przekazania.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 18), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza gazowego

średniego ciśnienia 0 25 PE do budynku sklepu (działka nr ew. 123/2),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Ostoje (działka nr ew. 214) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 92),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3651W w miejscowości

Olszyc Włościański (działka nr ew.

176) w celu budowy przyłącza

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 159/1),
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3677W (działka
nr ew. 1586/1) do działki nr ew. 1778 w miejscowości Mordy,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory
Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1) na okres 30.03.2016 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,
•

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

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 369/1) w dniu 30.03.2016 r.,

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

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Domanice Kol. (działka nr ew. 300) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 309) na okres 30.03.2016 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,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635 W w miejscowości Domanice
Kol. (działka nr ew. 300) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego
do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 309) w dniu 30.03.2016 r.,

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

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
218/1) w dniu 30.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635 W w miejscowości Rakowiec
(działka nr ew. 503) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 218/1) na okres 30.03.2016 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,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 212) na okres 30.03.2016 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,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn
(działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
212/1) w dniu 30.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zgodę

wyraził

Wójtowi

Gminy

Korczew

na

dokonanie

zabiegów

pielęgnacyjnych i konserwatorskich starszych drzew rosnących w pasie drogi
powiatowej nr 3936W w miejscowości Szczeglacin,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości Nowe

Opole (działki nr ew.: 669, 307/3, 308/1) poprzez umieszczenie linii
energetycznej sieci kablowej nn na okres 29.03.2016 r. -- 31.12.2047 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 3610W w miejscowości Nowe
Opole

(działki nr ew.: 669, 307/3, 308/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie sieci kablowej nn w dniu 29.03.2016 r., ustalił opłatę

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

wymierzył firmie ELMAZ

Usługi Elektryczne ul. Ogińskich

25 Siedlce, karę pieniężną w wysokości 3 450 zł za zajęcie bez zezwolenia

zarządcy drogi, pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki

(działka nr ew. 538).

Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

