Protokół Nr 90/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 22 sierpnia 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 89/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPT „Reymontówka” o sfinansowanie kosztów

opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pn."Rewitalizacja

zabytkowego parku przy DPT „Reymontówka”.
5. Rozpatrzenie wniosku o nienaliczanie kar umownych za niewykonanie w terminie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków-

Chlewiska.
6. Przyjęcie projektu porozumień w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

7. Rozpatrzenie wniosków:

•

PGE Dystrybucja SA w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czepielin, gm. Mordy (działka nr
ew. 2077) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113),

•

- Zakład Elektryczny w sprawie wyrażenia zgody na
zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości

Czepielin, gm. Mordy (działka nr ew. 2077) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113),

•

PGE Dystrybucja SA w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki, gm. Siedlce (działka

nr ew. 538) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działki nr ew. 934 i 372/1),

•

ELMAZ -

- Usługi Elektryczne w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok

Lacki, gm. Siedlce (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania

budynku mieszkalnego (działki nr ew. 934 i 372/1),
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej 3606W (działka nr ew. 185) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 85/3 w miejscowości Stara Dąbrówka, gm. Skórzec,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej 3634W (działka nr ew. 1065/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 449/2 w miejscowości Wólka Wiśniewska, gm.
Wiśniew,
•

o wydanie opinii w sprawie drzewa gat. jesion rosnącego przy drodze
powiatowej w miejscowości Tarcze, gm. Zbuczyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie

realizacji zadań publicznych Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego

w 2016 roku w sferach ratownictwo i ochrona ludności oraz ochrona i promocja

zdrowia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

10. Przyjęcie informacji dyrektorów szkół dotyczących przygotowań ZSP Mordy, SOS W
w Stoku Lackim, PPPP w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.

11. Rozpatrzenie prośby Wiejskiego Domu Kultury w Gręzowie o wsparcie finansowe
organizacji koncertu charytatywnego dla chorych dzieci.

12. Rozpatrzenie prośby stowarzyszenia „Nasze Żabokliki” o wsparcie finansowe festynu
organizowanego dla mieszkańców Żaboklik, Kolonii Żabokliki oraz Toporka.

13. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie nagród dla uczestniczek Powiatowej
Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości
i Ekologii.

14. Rozpatrzenie prośby o wyróżnienie pszczelarzy, prowadzących pasieki na terenie
powiatu siedleckiego.

15. Zapoznanie z opiniami komisji Rady.
16. Przyjęcie:

•

sprawozdania z działalności PCPR w Siedlcach za okres I półrocza 2016 roku,

•

sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

na lata 2013 -2016” w roku 2015,

•

informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres
I półrocza 2016 roku,

•

informacji na temat realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,

•

sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za I półrocze 2016 roku,

•

sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
18. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 89/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

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

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu (zał. nr 1) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych

Komisji.

Ad. pkt 4
Zarząd

Powiatu

rozpatrując

wniosek

Dyrektora

Domu

Pracy

Twórczej

„Reymontówka” jednogłośnie postanowił o zwiększeniu dotacji podmiotowej dla DPT
„Reymontówka” w kwocie 20.000 zł (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek firmy TRAKT

wykonawcy

opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3606W Zelków -

Chlewiska jednogłośnie postanowił o nienaliczaniu kar umownych za niewykonanie

przedmiotu umowy w terminie (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekty porozumień w sprawie powierzenia

Gminie Kotuń i Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg
powiatowych (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił

na zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

3615W

nr

w miejscowości Czepielin, gm. Mordy (działka nr ew. 2077) poprzez

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 113),

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr 3615W

w miejscowości Czepielin, gm. Mordy (działka nr ew. 2077) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113),
•

zezwolił

na zajęcie pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr 3666W

w miejscowości Stok Lacki, gm. Siedlce (działka nr ew. 538) poprzez

umieszczenie

energetycznego

przyłącza

kablowego

nn

do

budynku

mieszkalnego (działki nr ew. 934 i 372/1),

•

zezwolił

na zajęcie

pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr

3666W

w miejscowości Stok Lacki, gm. Siedlce (działka nr ew. 538) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew. 934 i 372/1),

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
3606W (działka nr ew. 185) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 85/3

w miejscowości Stara Dąbrówka, gm. Skórzec,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

3634W (działka nr ew. 1065/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
449/2 w miejscowości Wólka Wiśniewska, gm. Wiśniew,
•

uznaje, że prawo własności do drzewa gatunek jesion należy do właściciela

działki nr ew. 69, położonej w miejscowości Tarcze, gm. Zbuczyn, graniczącej
z działką nr ew. 187, stanowiącą drogę powiatową nr 3666W Stok Lacki -

Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 90/163/2016 w sprawie nie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu
Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w sferach ratownictwo
i ochrona ludności oraz ochrona i promocja zdrowia (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 90/164/2016 w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze

pożytku publicznego w 2016 roku (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje dyrektorów szkół dotyczące

przygotowań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego w Stoku Lackim, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017 i skierował pod obrady Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wiejskiego Domu Kultury w Gręzowie

jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym organizacji koncertu charytatywnego dla

chorych dzieci w kwocie 400 zł (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę stowarzyszenia „Nasze Żabokliki” jednogłośnie

postanowił odmówić wsparcia finansowego festynu organizowanego dla mieszkańców

Żaboklik, Kolonii Żabokliki oraz Toporka z uwagi na brak środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Kierownika Terenowego Zespołu Doradczego

w Siedlcach MODR jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu nagród w kwocie 3.000 zł dla
uczestniczek Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu nagród w kwocie 400 zł dla wyróżnionych

pszczelarzy, prowadzących pasieki na terenie powiatu siedleckiego i cieszących się dobrą

opinią wśród mieszkańców (zał. nr 12). Płatne z działu 900, rozdziału 90095.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury,

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska zawartymi w piśmie Nr BR.0012.2.6.2016, BR.0012.3.4.2016, BR.0012.5.5.2016
z dnia 12 sierpnia 2016 roku (zał. nr 13).

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

sprawozdanie z działalności PCPR w Siedlcach za okres I półrocza 2016 roku,

•

sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

na lata 2013-2016” w roku 2015,
•

informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres
I półrocza 2016 roku,

•

informację na temat realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,

•

sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za I półrocze 2016 roku,

•

sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku.

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (zał. nr 14)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Monika Mróz

