Protokół Nr 94/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 19 września 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 93/2016 z dnia 12 września 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

4. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin z ternu powiatu siedleckiego.

5. Rozpatrzenie wniosków:

•

Nadleśnictwa Siedlce o nieodpłatne przekazanie drewna pochodzącego ze
złomu drzewa gatunek osika, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3635W
obręb Stok Wiśniewski (przy nieruchomości Lipniak 39 - osada leśna),

•

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3630W w miejscowości Mordy (działka nr ew.

2419) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej - przejście poprzeczne,
•

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL Sokołów Pódl. ul. Ustronna 7
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr

3630W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2419) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie

nr 3677W

pasa drogowego drogi powiatowej

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza

sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1739/1),
•

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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Siedlce

ul. Brzeska 139, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr

ew. 647) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 483),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

wystąpił

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku magazynowego (działka
nr ew. 223),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie

pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3677W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej na

działce nrew. 1739/1).

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2017.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Stoku Lackim o uzgodnienie na rok szkolny 2016/2017 wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie wychowanków.

8. Rozpatrzenie

prośby

dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Siedlcach o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500 000 zł

na zakup aparatu ECHO-kardiograficznego 3D wraz z dodatkowym wyposażeniem.
9. Rozpatrzenie prośby Prezesa GLUKS NAPRZÓD Skórzec o wsparcie finansowe

Spartakiady

organizacji

Integracyjnej

Skórzec

2016

organizowanej

w

dniu

29 września br.

10. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2015/2016.

11. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o pokrycie części
kosztów

wynajęcia

autokaru

celem

przewiezienia

grupy

funkcjonariuszy

i pracowników policji z Siedlec na 15 Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOS W w Stoku Lackim o zatwierdzenie aneksu Nr 1 do

arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku

Lackim na rok szkolny 2016/2017 oraz aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego
Powiatowego

Przedszkola

Specjalnego

przy

Specjalnym

Wychowawczym w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.

Ośrodku

Szkolno-

13. 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.

14. Zapoznanie z wnioskami i opiniami Komisji Rady Powiatu.
15. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 93/2016 z dnia 12 września 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę 94/173/2016 w sprawie dokonania zmian

w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia

realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin z terenu
powiatu siedleckiego (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:

•

wyraził zgodę Nadleśnictwu Siedlce na nieodpłatne przekazanie drewna
pochodzącego ze złomu drzewa gatunek osika, rosnącego w pasie drogi

powiatowej nr 3635 W Siedlce - Domanice na działce nr ew. 1645, obręb Stok
Wiśniewski gm. Wiśniew (przy nieruchomości Lipniak 39 - osada leśna),
w zamian za uprzątnięcie terenu. Naprawy uszkodzonego ogrodzenia dokonają

pracownicy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3630W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2419) poprzez umieszczenie sieci

wodociągowej - przejście poprzeczne na okres 21.09.2016 r. - 31.12.2046 r.,

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3630W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2419) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej w dniu 21.09.2016 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3677W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci

kanalizacji sanitarnej do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
1739/1) w dniu 20.09.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483),
•

zezwolił zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku magazynowego (działka nr ew.

223),
•

zezwolił na zajęcie

pasa drogowego

drogi powiatowej

nr 3677W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) poprzez umieszczenie przyłącza

sieci wodociągowej

oraz przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej

na działce

nr ew. 1739/1) na okres 20.09.2016 r. -31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy

rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem.
Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (zał. nr 4) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej

Komisji.

Ad. pkt 7
Zarząd

przeznaczonego

Powiatu

jednogłośnie

zaakceptował

na wyżywienie wychowanków w

wysokość

Specjalnym

kosztów

Ośrodku

surowca

Szkolno ■

Wychowawczym w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 8 zł za całodzienne

wyżywienie na jednego wychowanka (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (zał. nr 6), jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie
zakupu aparatu ECHO-kardiograficznego 3D wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa GLUKS NAPRZÓD Skórzec (zał. nr 7),

jednogłośnie postanowił zakupić, za kwotę do 600 zł medale i puchary uczestnikom zawodów

podczas Spartakiady Integracyjnej Skórzec 2016 organizowanej w dniu 29 września br.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację

o realizacji zadań oświatowych

Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2015/2016 (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach

(zał. nr 9), jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie kosztów wynajęcia autokaru
celem przewiezienia grupy funkcjonariuszy i pracowników policji z Siedlec na 15 Jasnogórskie

Spotkania Środowiska Policyjnego.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017
(zał. nr 10) oraz zatwierdził aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowego Przedszkola

Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim na

rok szkolny 2016/2017 (zał. nr 11).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 94/174/2016 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 12).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, że odpowiedź na interpelację radnego

Pana Bartłomieja Kurkusa w sprawie „Informacji Starosty Siedleckiego na temat wyników
pokontrolnych NIK i aktualnej sytuacji składowania odpadów komunalnych w Kotuniu”

zostanie udzielona na najbliższej sesji Rady Powiatu przez Starostę Siedleckiego (zał. nr 13).

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 14), skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
•

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,

•

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 -

2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023,

•

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,

•

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

obowiązujących w 2017 roku,

skierował również:
•

informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom

Powiatu Siedleckiego przez NFZ,

•

informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,

•

informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,

•

informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu
ratownictwa medycznego,

•

informację na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP

funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb
Ratowniczych,

•

informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku,

•

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2016 roku,

•

sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres
I półrocza 2016 roku,

•

sprawozdanie

z

działalności

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku,

•

sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2016 roku,

•

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

•

sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2013 -2016” w roku 2015,

•

informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze

2016 roku,

•

informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2016 roku,

•

informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2016 roku,

•

informację

o

kształtowaniu

się

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Siedleckiego na lata 2016 - 2019 za I półrocze 2016 r.

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kołodyński
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Powiatu

