Protokół Nr 111/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 19 grudnia 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 110/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele

budowlane.
5. Rozpatrzenie wniosków:
•

Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie wyrażenia
zgody

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki (działki nr ew.:

400/2, 283/1, 380/1, 1024, 833, 712/9) w celu prowadzenia robót polegających

na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,
•

Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie wyrażenia
zgody

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3655W

w miejscowościach: Pluty, Tworki (działki nr ew.: 400/1, 400/2, 515) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych

przyłączy światłowodowych,

•

Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie wyrażenia
zgody

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki (działki nr ew.:

400/2, 283/1, 380/1, 1024, 833, 712/9) poprzez umieszczenie

doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,
•

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/1) w celu
budowy przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew.
1513),
•

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Równoległa 4a,
w imieniu której wystąpiła firma TASTA Usługi Techniczno - Handlowe

BMHI

na

Siedlce ul.

Poniatowskiego 29 w sprawie wyrażenia zgody

drogowego

pasa

zadysponowanie

drogi

nr

powiatowej

3615W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza

gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 184),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 516/3),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Rzeszotków (działka nr ew. 445) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 516/3),

•

Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie wyrażenia
na

zgody

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3655W

w miejscowościach: Pluty, Tworki (działki nr ew.: 400/1, 400/2, 515) poprzez
umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.

6. Zapoznanie

z

Mazowieckiego

projektem
w

sprawie

stanowiska

finansowania

Konwentu

szpitali

Powiatów

Województwa

powiatowych

w

świetle

przedstawionych propozycji NFZ na I półrocze 2017 r.

7. Rozpatrzenie prośby Wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS
w Siedlcach o wyrażenie zgody na zmianę kosztów w realizowanym zadaniu

publicznym pn. „Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych
w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym” w 2016 r.

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
o dofinansowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych, ubogich i potrzebujących
pomocy z terenu powiatu siedleckiego.

9. Przyjęcie projektu aneksu nr 4/2016 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.
10. Przyjęcie projektu aneksu nr 3/2016 do umowy nr RS.640.1 .U-2.2014 z dnia 23.12.

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów' działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

11. Rozpatrzenie prośby VITALCATERING.pl

0 Wyrazenie zgody

na zamontowanie potykacza informacyjnego na trawniku należącym do Starostwa

Powiatowego w Siedlcach.

12. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji radnego Powiatu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
14. Zaakceptowanie projektu porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Warszawie, z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 16, a Powiatem
Siedleckim

15. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 110/2016 z dnia 12 grudnia

2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 111/209/2016 w sprawie uchwalenia

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 111/210/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 2). Zarząd Powiatu wyraził

zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 503 obręb

Rakowiec, w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Budowa chodnika na ulicy Brzozowej
w miejscowości Rakowiec gmina Siedlce” (zał. nr 2).

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

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki (działki nr ew.:

400/2, 283/1, 380/1, 1024, 833, 712/9) w celu prowadzenia robót polegających

na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych
w dniach 21 - 22.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3655W

w miejscowościach: Pluty, Tworki (działki nr ew.: 400/1, 400/2, 515) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych

przyłączy światłowodowych w dniu 20.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Kaczory, Łupiny, Mroczki (działki nr ew.:

400/2, 283/1, 380/1, 1024, 833, 712/9) poprzez umieszczenie

doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 22.12. 2016 r. 31.12.2041 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/1) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 1513),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 184),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3618 W

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 516/3) w dniu 22.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3618 W

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 516/3)

na okres 22.12.2016 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

3655W

w miejscowościach: Pluty, Tworki (działki nr ew.: 400/1, 400/2, 515) poprzez

umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych

na okres 20.12.2016 r. - 31.12.2041 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 poparł stanowisko Konwentu Powiatów Województwa

Mazowieckiego w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych

propozycji NFZ na I półrocze 2017 r., przekazane przez Prezesa Związku Pracodawców
Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę kosztów zadania publicznego

pn. „Organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych w środowisku
wiejskim i małomiasteczkowym” w 2016 r., zgodnie z załączoną kalkulacją (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

w Chlewiskach (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2000 zł spotkanie

wigilijne dla osób samotnych, ubogich i potrzebujących pomocy z terenu powiatu siedleckiego.

Spotkanie wigilijne zorganizowane zostanie w dniu 20 grudnia br. o godz. 1400w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 4/2016 do umowy nr

PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 3/2016 do umowy nr

RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał.nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę VITALCATERING. pl

Siedlce ul. Bohaterów Getta 2 na stawianie przenośnej tablicy informacyjnej (potykacza
informacyjnego) na trawniku należącym do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, od strony

ul. Piłsudskiego na następujących warunkach (zał. nr 9):
•

zawrzeć na okres 2 lat umowę najmu,

•

kwota czynszu za 2017 r. - 600 zł netto/rok,

•

czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS od dnia
1.01.2018r„

•

czynsz będzie płatny jednorazowo za cały rok z góry na podstawie faktury VAT.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o udzielonych dotacjach z budżetu

Powiatu Siedleckiego dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za lata 2006
- 2015, będącą odpowiedzią na interpelację radnego Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego

złożoną na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu
9 grudnia br. (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 111/211/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 11).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia o współpracy

pomiędzy Wojewódzkim

Urzędem Pracy w Warszawie,

z siedzibą w

Warszawie

ul. Młynarska 16, a Powiatem Siedleckim (zał. nr 12). Przedmiotem porozumienia jest
współpraca Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach i Powiatu

Siedleckiego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie
siedleckim, służąca rozwojowi lokalnego środowiska społeczno - gospodarczego.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dokonać zmian w projektach uchwał

Rady Powiatu:

•

w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku (wprowadzono
poprawkę wynikającą z wydłużenia terminu wykonania zadania na wniosek

wykonawcy z uwagi na warunki atmosferyczne, na drodze powiatowej nr 3666W)
(zał. nr 13),

•

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego

(wprowadzono poprawkę w kwocie 1230 zł polegającą na zmniejszeniu wydatków
bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie: budowa mostu na rzece

Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica droga nr 2 w miejscowości Koszewnica) (zał. nr 14),
•

zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej

Powiatu

Siedleckiego na lata 2016-2019 (wprowadzono poprawkę na kwotę 1230 zł pomiędzy
wydatkami bieżącymi a majątkowymi wynikającą ze zmian w projekcie uchwały

budżetowej) (zał. nr 15).

Zmienione projekty uchwał Rady Powiatu Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu,

w miejsce powyższych projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady pismem

OR.0022.55.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

/

