Protokół Nr 77/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 23 maja 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 76/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na zadania

z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. /dział 710, rozdz. 71012/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
7. Rozpatrzenie wniosku EXATEL S.A. Warszawa ul. Perkuna 47 o wyrażenie zgody

na wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego
w Siedlcach na potrzeby świadczenia usługi Internetowej dla PKO BP S.A.

8. Rozpatrzenie wniosku Elektroinsbud

Lublin ul. Abramowicka 18C/D

o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa

Powiatowego w Siedlcach na potrzeby świadczenia usługi Internetowej

dla

PKO BP S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele
budowlane.

10. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 426/3) do działki nr ew. 424 w miejscowości

Mokobody,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 717/6,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 319) do działki nr ew. 318 w miejscowości
Osiny Dolne,

•

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

nr 3612W (działka nr ew. 319) do działki nr ew. 873/8 w miejscowości
Mokobody,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3605W (działka nr ew. 615) do działki nr ew. 657/1 w miejscowości

Chlewiska,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
nr 3612W (działka nr ew. 423/3) do działki nr ew. 748 w miejscowości
Mokobody.

11. Zajęcie stanowiska w sprawie

oferty

Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny

z siedzibą w Wodyniach dotyczącej realizacji usługi w zakresie wykaszania poboczy

dróg powiatowych na terenie gmin: Wodynie, Domanice.

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia rodziców z opłat
za

świadczenia

udzielane

w

publicznym

przedszkolu

prowadzonym

przez

powiat siedlecki.

13. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

o

wsparcie

finansowe

organizacji

Powiatowego

Konkursu

Plastycznego,

organizowanego pod hasłem „Z wizytą u Państwa Reymontów”.

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej o wsparcie
w zakupie nagród zwycięzcom konkursów, zabaw sprawnościowych i zawodów
sportowych, które odbędą się podczas „Pikniku Środowiskowego” w Szkole

Podstawowej w Rudzie Wolińskiej w dniu 19 czerwca br.

15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie o dofinansowanie

zakupu nagród uczestnikom zawodów sportowych i artystycznych, które rozegrane
zostaną podczas V Pikniku Rodzinnego w dniu 5 czerwca br.

16. 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”.

17. 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)”.

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

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

•

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

19. Zatwierdzenie regulaminów ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek

położonych w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce.

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu

w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
22. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 76/2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 2019 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 77/139/2016 w sprawie zatwierdzenia

zmian w planie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. /dział 710,
rozdz. 71012/ (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął uchwałę Nr

77/140/2016

w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w 2016 r. /dział 710, rozdz. 71095/ (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę firmie EXATEL S.A. Warszawa

ul. Perkuna 47 na wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego
w Siedlcach na potrzeby świadczenia usługi Internetowej dla PKO BP S.A.

Zarząd postanowił zawrzeć umowę z firmą EXATEL S.A. na użyczenie pomieszczeń w celu
wykonania przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach

na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, ustalając czynsz na
2016 r. w drodze negocjacji (kwota wyjściowa do negocjacji - 500 zł). Wynegocjowany czynsz
w kolejnych latach będzie waloryzowany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów

i usług konsumpcyjnych za 2016 r. i 2017 r. ogłaszany w MP przez Prezesa GUS (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu do czasu zawarcia umowy z Orange Polska S.A. Warszawa

Al.

Jerozolimskie

160,

na

użyczenie

pomieszczeń

w

celu

wykonania

przyłącza

światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach na potrzeby świadczenia
usługi Internetowej dla PKO BP S.A. jednogłośnie postanowił nie wyrazić zgody firmie

Elektroinsbud

Lublin ul. ul. Abramowicka 18C/D działającemu na zlecenie

Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 na wykonanie w/w przyłącza (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 77/141/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 7).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonymi

jako działki w obrębie Mordy, nr ew.: 1980 - ul. Sienkiewicza; 2075,2079 - Plac Zwycięstwa;

1586/1 - ul. Wyszyńskiego, w zakresie niezbędnym do realizacji prac w związku
z opracowaniem projektu budowlanego na ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie
z wymaganiami ładu przestrzennego. Prawo do dysponowanie nieruchomościami na cele
budowlane wygasa z chwilą zakończenia realizacji powyższej inwestycji.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka

nr ew. 426/3) do działki nr ew. 424 w miejscowości Mokobody,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków w celu budowy zjazdu na

działkę nr ew. 717/6 w dniach

24 - 25 maja br.,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka

nr ew. 319) do działki nr ew. 318 w miejscowości Osiny Dolne,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 319) do działki nr ew. 873/8 w miejscowości Mokobody,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3605W (działka
nr ew. 615) do działki nr ew. 657/1 w miejscowości Chlewiska,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew. 423/3) do działki nr ew. 748 w miejscowości Mokobody.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ofertę

Spółdzielni Socjalnej Serwis

Komunalny z siedzibą w Wodyniach na realizację usługi w zakresie wykaszania poboczy

kosiarką bijakową przy drogach powiatowych na terenie gmin: Wodynie, Domanice (zał. nr 9).

Skutki finansowe: 50 km (długość dróg powiatowych na terenie gmin: Wodynie, Domanice)
x 2 (dwie strony poboczy) x 50 zł (koszt koszenia 1 km pobocza o szerokości 160 cm) =

5 000 zł + VAT.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu

prowadzonym przez powiat siedlecki (zał. nr 10) i skierował do Przewodniczącego Rady

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

w Chlewiskach (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup nagród

laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego, organizowanego pod hasłem „Z wizytą
u Państwa Reymontów”.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie

Wolińskiej (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 300 zł zakup nagród
zwycięzcom konkursów, zabaw sprawnościowych i zawodów sportowych, które odbędą się

podczas „Pikniku Środowiskowego” organizowanego w Szkole Podstawowej w Rudzie

Wolińskiej w dniu 19 czerwca br.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie

(zał. nr 13), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 400 zł zakup nagród uczestnikom

zawodów sportowych i artystycznych, które odbędą się podczas V Pikniku Rodzinnego

organizowanego na terenie boiska wiejskiego w Pruszynie.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 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” (zał. nr 14). Skutki finansowe - 3 000 zł.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie w ramach otwartego konkursu

ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Realizacja działań z zakresu

profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych
z terenu powiatu siedleckiego)” (zał. nr 15). Skutki finansowe - 1 000 zł.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych na rok

szkolny 2016/2017 jednostek:
•

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 16),

•

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (zał. nr 17).

Ad. pkt 19

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

zatwierdził

regulaminy

ustnych

przetargów

nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami (zał. nr 18):
•

101/1 - o powierzchni 0,9111 ha,

•

102/1 - o powierzchni 0,8895 ha.

Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 19) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 21

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 20) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 22

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwołaniu sesji Rady Powiatu w dniu

3 czerwca br. o godz. 1400z następującym porządkiem obrad:

•

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019,

•

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

•

podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego,

•

podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

