Protokół Nr 76/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 16 maja 2016 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał

i przedstawił proponowany porządek, obrad:

zebranych

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 75/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”

w Chlewiskach za 2015 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego
w 2015 roku.

5. Rozpatrzenie wniosków:

•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3637W (działka nr ew. 1750) do działki nr ew. 1549/3

w miejscowości Zbuczyn,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3656W (działka nr ew. 557) do działki nr ew. 69/2 w miejscowości Grodzisk,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3656W (działka nr ew. 557) do działki nr ew. 69/3 w miejscowości Grodzisk,

•

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 kablowego nn dla potrzeb budynku gospodarczego

(działka nr ew. 311),
•

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska
(działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

gospodarczego (działka nr ew. 311),

•

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

nr 3612W (działka nr ew. 13) do działki nr ew. 14 w miejscowości
Sosna Korabie,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr

3618W w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu wykonania
przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 717/6),

•

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

wystąpił projektant

w sprawie wyrażenia zgody

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha

(działka nr ew. 939/1) w celu budowy sieci elektroenergetycznej nn,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 319) do działki nr ew. 320/8 w miejscowości

Osiny Dolne,
•

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

nr 3671W (działka nr ew. 715) do działki nr ew. 689/5 w miejscowości
Wielgorz,
•

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

nr 3612W (działka nr ew. 319) do działki nr ew. 320/7 w miejscowości
Osiny Dolne,

•

o przekazanie drewna z nadpalonego drzewa gatunku lipa,

•

Enprom sp. z o.o. Warszawa ul. Taneczna 18c w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka
nr ew. 144) w celu prowadzenia robót polegających na wycince drzewa (szt.l)

rosnącego w pasie drogowym, w ramach prowadzonych prac remontowobudowlanych

na istniejącej

linii

110

kV

relacji

Siedlce

Myśliwska-

Siedlce Przemysł.
6. Rozpatrzenie prośby Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kolejarz” w Siedlcach
o dofinansowanie organizacji obchodów 55-lecia Klubu.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Czuryłach o dofinansowanie
zakupu

nagród

uczestnikom

konkursów,

które

integracyjnego z okazji Dnia Dziecka w Czuryłach.

odbędą się podczas

festynu

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Krzesku-Królowa Niwa o finansowe

wsparcie wyjazdu drużyny piłki ręcznej chłopców na Finały XVIII Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
9. Rozpatrzenie prośby Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody laureatowi XXIII Ogólnopolskiego

Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Flosanna Festiwal.

10. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zlecenia w ramach otwartego konkursu ofert
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Edukacja z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
siedleckiego”.

11. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zlecenia w ramach otwartego konkursu ofert
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku

publicznego zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Realizacja zadań
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich

grup społecznych z terenu powiatu siedleckiego)”.

12. Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 jednostek:
•

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

•

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

•

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
14. Zaakceptowanie projektu porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji wystawy
promocyjno-targowej XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym XII
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

15. Zapoznanie

z

informacją

o

zgłoszeniu

Powiatu

Siedleckiego

do

Wykazu

Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych Współfinansowanych ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 2014-2020.
16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku
Lackim o dofinansowanie zakupu nagród uczestnikom „ III Spartakiady Szkół

Noszących Imię Jana Pawła II”.
17. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 75/2016 z dnia 9 maja 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 76/137/2016 w sprawie zatwierdzenia

rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2015 rok (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

przyjął

Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
powiatu siedleckiego w 2015 roku (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3637W
(działka nr ew. 1750) do działki nr ew. 1549/3 w miejscowości Zbuczyn,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka

nr ew. 557) do działki nr ew. 69/2 w miejscowości Grodzisk,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka
nr ew. 557) do działki nr ew. 69/3 w miejscowości Grodzisk,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka
Proszewska (działka nr ew. 344) w celu prowadzenia robót polegających na

budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku gospodarczego (działka
nr ew. 311) w dniu 17 maja br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości Wólka

Proszewska (działka nr ew. 344) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 311) na okres 17.05.2016 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 budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3612W (działka nr ew.

13) do działki nr ew.

14 w miejscowości

Sosna Korabie,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości

Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu wykonania przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 717/6),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości
Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy sieci elektroenergetycznej nn
(6 przejść poprzecznych oraz przejście nad przepustem wzdłuż pasa
drogowego),

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 320/8 w miejscowości Osiny Dolne,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3671W (działka

nr ew. 715) do działki nr ew. 689/5 w miejscowości Wielgorz,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 320/7 w miejscowości Osiny Dolne,

•

wyraził zgodę wnioskodawcy na nieodpłatne przekazanie drewna z nadpalonego
drzewa gatunek lipa, rosnącego na działce nr ew. 491 obręb Bojmie stanowiącej

drogę powiatową nr 3659W Kotuń - Oleksin - Bojmie. Drewno zostanie
przekazane w zamian za uprzątnięcie terenu oraz rekompensatę poniesionych

strat (zniszczona siatka i słupki) powstałych przy wycince nadpalonego drzewa,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości
Grabianów (działka nr ew. 144) w celu prowadzenia robót polegających na

wycince drzewa (szt. 1) rosnącego w pasie drogowym, w ramach prowadzonych
prac remontowo-budowlanych na istniejącej linii 110 kV relacji Siedlce
Myśliwska-Siedlce Przemysł w dniu 20 maja br., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi

„Kolejarz” w Siedlcach (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2 000 zł zakup

pamiątkowych statuetek i medali dla osób, które postawą i działaniem zasłużyły się dla rozwoju
idei honorowego krwiodawstwa w Siedlcach. Powyższe nagrody wręczone zostaną podczas
obchodów 55-lecia działalności Klubu, które zaplanowano najesień 2016 r.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Czuryłach

(zał. nr 5) jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł zakup nagród dla

uczestników konkursów, które odbędą się podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia
Dziecka w dniu 12 czerwca br. w Czuryłach.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Krzesku-Królowa

Niwa (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 400 zł do kosztów

wyjazdu drużyny piłki ręcznej chłopców na Finały XVIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży

Szkolnej w kategorii Gimnazjów. Zawody rozegrane zostaną w Ostrołęce w dniach
10- 12.06.2016 r.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagrody za kwotę 1 500 zł

laureatowi XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal,

który odbędzie się w dniach 26-28 sierpnia br. w Siedlcach (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zajmie stanowisko w sprawie propozycji

zlecenia w ramach otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania z zakresu ratownictwa i ochrony

ludności pn.: „Edukacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół

gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego”, po przedstawieniu przez Wydział Spraw
Społecznych i Promocji sposobu realizacji zadania.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zajmie stanowisko w sprawie propozycji

zlecenia w ramach otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

pn.: „Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym
(dla wszystkich grup społecznych z terenu powiatu siedleckiego)”, po przedstawieniu przez

Wydział Spraw Społecznych i Promocji sposobu realizacji zadania.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zajmie stanowisko w sprawie projektów

arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 jednostek:

•

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

•

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

•

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim

po przedłożeniu przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji analizy dotyczącej powyższych

projektów.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 76/138/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 8).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt Porozumienia o współpracy

organizacji

dotyczącej

wystawy

promocyjno-targowej

XXIII

Międzynarodowe

Dni

z Doradztwem Rolniczym XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (zał. nr 9). Zarząd

Powiatu

postanowił

o

przyznaniu

środków

finansowych

w

wysokości

3 000

zł,

na współfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej oraz promowania
zasady zrównoważonego rozwoju na terenie powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie zapoznał się z informacją o zgłoszeniu Powiatu

Siedleckiego

do

Wykazu

Zidentyfikowanych

Projektów

Pozakonkursowych

Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WM 20142020 (zał. nr 10).

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II

w Stoku Lackim (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 600 zł zakupu

nagród uczestnikom „III Spartakiady Szkól Noszących Imię Jana Pawła II”. Spartakiada
zorganizowana zostanie w dniu 19 maja br. w Stoku Lackim.

Ad. pkt 17

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

