Protokół Nr 98/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 17października 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 97/2016 z dnia 10 października 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu

powiatu

siedleckiego

zadań powiatu

z zakresu

zimowego

utrzymania dróg

powiatowych.
6. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu

w Siedlcach o zakup dla SPZOZ w Siedlcach aparatu ECHO - kardiograficznego.

7. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty opracowania herbu, weksyliów i pieczęci Powiatu
Siedleckiego oraz akceptacja projektu umowy o dzieło z przeniesieniem praw

autorskich.

8. Rozpatrzenie prośby Prezesa GLUKS

„Naprzód”

Skórzec

o

dofinansowanie

II Skórzeckiego Biegu Niepodległości organizowanego w dniu 6 listopada br.

9. Zapoznanie z notatką w sprawie potrzeby sporządzenia programu opieki nad zabytkami.

10. Rozpatrzenie wniosków:
•

Wójta Gminy Domanice o przyjęcie do realizacji w 2017 r. przebudowy drogi
powiatowej nr 3655 W Domanice - Gostchorz,

•

radnego Powiatu Pana Jana Kucia o uwzględnienie w projekcie budżetu na

2017 r. środków finansowych na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki o dł. ok. 450 m oraz wykonanie

utwardzenia drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory o dł. 300 m,

•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin
Jeziorna, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc-Folwark (działka nr ew. 10)

w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii elektroenergetycznej

400 kV Kozienice - Siedlce - Ujrzanów,

•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin
Jeziorna, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc-Folwark (działka nr ew. 10)

poprzez umieszczenie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów,

•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin

Jeziorna, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Zażelazna (działka nr ew. 666) poprzez

umieszczenie

linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce -

Ujrzanów,

•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin

Jeziorna, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3635W w miejscowości Zażelazna (działka nr ew. 666) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV

Kozienice - Siedlce - Ujrzanów,

•

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 Warszawa, Zakład
w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działki nr
ew.: 665, 225/2, 226/2, 231/2, 236/2, 503) poprzez umieszczenie sieci gazu
średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych,

•

MONT GAZ Siedlce ul. Garwolińska 3/3 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635 W w miejscowości Rakowiec (działki
nr ew.: 665, 225/2, 226/2, 231/2, 236/2, 503) w celu prowadzenia robót
polegających

na

budowie

sieci

gazowej

średniego

ciśnienia

wraz

z przyłączami do budynków mieszkalnych (pobocze/chodnik),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie

pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3649W w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza sieci wodociągowej
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 178),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie

pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3649W w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) poprzez
umieszczenie przyłącza sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka

nrew. 178),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości
Trzciniec (działka nr ew. 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

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

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 483),
•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin

Jeziorna, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki-Kosiorki (działka nr ew. 258)

poprzez umieszczenie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzano w,

•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin
Jeziorna, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki-Kosiorki (działka nr ew. 258)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii elektroenergetycznej
400 1<V Kozienice - Siedlce - Ujrzanów,

•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3618W w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 516/2),
•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3663W w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 460/2),

•

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 3636W w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1)
w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 190),
•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.114.2016 z dnia 29 sierpnia

2016 r. dotyczącej budowy przyłącza kablowego nn w miejscowości
Cisie Zagrudzie

•

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 3635W w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285)
w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 579),

•

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 260/1),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości

Gołąbek (działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 260/1),

•

Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.63.2016

z dnia 9 maja 2016 r. dotyczącej zgody na zmniejszenie linii zabudowy,
•

Wójta Gminy

Siedlce

w

sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego

zamiennego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości

Pruszyn, Pruszynek”.
11. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

12. Rozpatrzenie wniosku dot. przekazania dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach

samochodu osobowego.
13. Rozpatrzenie

wniosku

dot.

zagospodarowania

zużytych

składników

majątku

ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

14. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 97/2016 z dnia 10 października

2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 98/182/2016 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 98/183/2016 w sprawie zatwierdzenia

zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.

(zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie

Powiatu w Siedlcach o zakup za kwotę ok. 500 000 zł dla SP ZOZ Siedlce aparatu ECHO -

kardiograficznego (zał. nr 4).

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na zakup

powyższego aparatu dla SP ZOZ Siedlce.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z ofertą (zał. nr 5), jednogłośnie podjął decyzję

o opracowaniu herbu, weksyliów i pieczęci Powiatu Siedleckiego. Zarząd z przedłożonej oferty
wybrał wariant I - wartość brutto 8 300 zł.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 700 zł zakup

nagród laureatom II Skórzeckiego Biegu Niepodległości, który odbędzie się w dniu

6 listopada br. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z notatką w sprawie potrzeby sporządzania programu

opieki nad zabytkami (zał. nr 7). Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o opracowaniu „Programu
opieki nad zabytkami w powiecie siedleckim na lata 2017 - 2021”.

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

•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o przyjęcie do realizacji w 2017 r.

przebudowy drogi powiatowej nr 3655W Domanice..Gostchorz. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu

powiatu na 2017 r.,

•

rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Jana Kucia o uwzględnienie
w projekcie budżetu na 2017 r. środków finansowych na wykonanie nawierzchni

asfaltowej na drodze powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki o dł. ok.
450

m

oraz

wykonanie

utwardzenia

drogi

powiatowej

nr

3 940W

w miejscowości Nakory o dł. 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3652W

w miejscowości Olszyc-Folwark (działka nr ew. 10) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce

- Ujrzanów w dniach: 12-13 grudnia br., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3652W

w miejscowości Olszyc-Folwark (działka nr ew. 10) poprzez umieszczenie linii
elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce -- Ujrzanów na okres

12.12.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3635W

w miejscowości Zażelazna (działka nr ew. 666) poprzez umieszczenie linii

elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce - Ujrzanów na okres

21.11.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3635W

w miejscowości Zażelazna (działka nr ew. 666) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce

- Ujrzanów w dniach: 21-22 listopada br., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3635W

w miejscowości Rakowiec (działki nr ew.: 665, 225/2,226/2,231/2,236/2, 503)

poprzez umieszczenie sieci gazu średniego ciśnienia wraz z przyłączami

do budynków mieszkalnych na okres 11.11.2016 r.-31.12.2041 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcie pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3635W

w miejscowości Rakowiec (działki nr ew.: 665,225/2, 226/2, 231/2, 236/2, 503)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych (pobocze/chodnik)

w dniach 18 października - 10 listopada 2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na zajęcie

pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr

3649W

w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu prowadzenia robót

polegających

na budowie

przyłącza sieci

wodociągowej

do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 178) w dniul8 października 2016 r., ustalił opłatę

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

zezwolił

na zajęcie

pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr

3649W

w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 178)
na okres 18.10.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie

pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3 65 3 W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483) na okres
18.10.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu prowadzenia robót

budynku

polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do

mieszkalnego (działka nr ew. 483) w dniu 18 października 2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowości Borki-Kosiorki (działka nr ew. 258) poprzez umieszczenie linii

elektroenergetycznej 400 kV Kozienice -- Siedlce - Ujrzanów na okres
18.10.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowości Borki-Kosiorki (działka nr ew. 258) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce

- Ujrzanów w dniach: 18-19 października 2016 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 516/2),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 460/2),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 190),
•

orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.114.2016 z dnia 29 sierpnia
2016 r. poprzez dodanie pkt 5a następującej treści: „Na odcinku znajdującym

się na wysokości działki nr ewid. 457/1 dopuszcza się ułożenie kabla
energetycznego w odległości 0,5 - 0,7 m od krawędzi jezdni”,
•

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

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 579),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3605W

w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia robót

budynku

polegających na budowie przyłącza napowietrznego nn do

mieszkalnego (działka nr ew. 260/1) w dniu 18 października 2016 r„ ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3605W

w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 260/1) na
okres 18.10.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.63.2016 z dnia 9 maja 2016 r.
dotyczącą wyrażenia zgody na zmniejszenie linii zabudowy, poprzez zmianę
zapisu z: „...polegającej na budowie wiaty dydaktycznej...” na zapis:

„.. .polegającej na budowie altany dydaktycznej...”,

•

uzgodnił projekt budowlany zamienny pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w miejscowości Pruszyn, Pruszynek”, w zakresie lokalizacji

inwestycji w pasie dróg powiatowych: nr 3632W, nr 3631 W, zgodnie z decyzją

nr D.6853.1.143.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu zapoznał z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 9). Zarząd

skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
•

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
•

udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia,

przekazał również:

•

informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku

szkolnym 2015/2016,

•

sprawozdanie

z

realizacji

„Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych na lata 2011 - 2020’" w 2015 roku,
•

sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020” w roku
2015,

•

sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych
w 2016 roku

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Zarząd Powiatu jednogłośnie odrzucił wniosek Komisji Budżetu (zał. nr 10)

dotyczący zmiany w § 8 ust. 2 kwoty górnej granicy umorzenia należności ze 100 000 zł na
20 000 zł, w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad,

sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym.

Zarząd powyższy projekt uchwały postanowił skierować do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o ponowne przedłożenie pod obrady Komisji Budżetu, a następnie po zasięgnięciu jej

opinii przedłożyć na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Siedlcach (zał. nr 11), dotyczącą zapoznania się Komisji z wynikami kontroli
przeprowadzonej w dniu 20 września 2016 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego

w Siedlcach. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Domu

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach samochodu osobowego marki Skoda Fabia

1,4 nr nadwozia TMBDB16Y933680451, będącego własnością Powiatu Siedleckiego
(zał. nr 12). Powyższy samochód przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Siedleckiego

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w dniu 14.10.2016 r.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek dot. zagospodarowania

zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 20 000 zł realizację

projektu „Sala edukacyjna OGNIK”, w obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach

(zał. nr 13). Projekt ma na celu edukację dzieci (wiek 5-8 lat) w zakresie postępowania
w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

