Protokół Nr 116/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 16 stycznia 2017 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 115/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno

- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 - 2020”.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.

5. Przyjęcie projektu aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie

powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego przez

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 r.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania

opłat

za

kształcenie

nauczycieli

zatrudnionych

w

szkołach

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2017 r.
8. Rozpatrzenie prośby Prezesa UKS TRAPEZ w Łysowie o dofinansowanie w 2017 r.
organizacji

turniejów koszykówki

oraz tenisa stołowego dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów powiatu siedleckiego.
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania czynności w ramach kontroli nad organizatorami

rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy

dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim
w 2016 roku.

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

budowlane.
11. Rozpatrzenie wniosków:
•

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

JK Projekt Tworki 14 w sprawie zmiany w części

wystąpił

decyzji nr D.6853.1.137.2016 z dnia 3 października 2016 r.,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działki nr ew.: 117, 236/10) poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 236/9),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Pióry

Wielkie (działka nr ew. 258) poprzez umieszczenie linii kablowej nn będącej
częścią modernizacji sieci elektroenergetycznej,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W

w miejscowości Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn,

•

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 3628W w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu
budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 345).

o pow.

12. Zapoznanie z decyzją dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr ew.
0,1618 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania
w 2017 r.

14. Rozpatrzenie

prośby

Wiceprezesa

Zarządu

Miejskiego

TKKF

w

Siedlcach

o dofinansowanie organizacji Regionalnego Turnieju „Dzikich Drużyn” Sokolik 2017.

15. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o dofinansowanie organizacji
zimowego zjazdu integracyjnego.

16. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 115/2017 z dnia 10 stycznia

2017 r.

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

uchwalenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020” (zał. nr 1) i skierował do

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

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

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt

dziecka w pieczy zastępczej (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia

2000 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego realizowanego

przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 116/216/2017 w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2017 r. (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2017 r. (zał. nr 5) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej

Komisji.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa UKS Trapez w Łysowie (zał. nr 6),

jednogłośnie postanowił dofinansować zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników
zawodów sportowych:
Powiatowego Turnieju Koszykówki - kwota dofinansowania do 700 zł brutto

•

(dział 926),

XVIII Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego - kwota dofinansowania do 700 zł

•

brutto (dział 926).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania czynności w ramach

kontroli

nad

organizatorami

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

rodzinami

zastępczymi,

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
w Powiecie Siedleckim w 2016 r. (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 116/217/2017 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 8). Zarząd wyraził zgodę
Wójtowi Gminy Wodynie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą

własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 239 obręb Helenów, w zakresie
niezbędnym do realizacji prac pn.: „Przebudowa drogi gminnej 361216W w miejscowości

Helenów”.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:

•

orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.173 z dnia 3 października 2016 r.

dotyczącą wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka poprzez zmianę zapisu:
z „... w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn napięcia 0,4 kV

...” na zapis: „ ... w celu budowy linii kablowej energetycznej nn napięcia

0,4 kV ...”
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3632W

w miejscowości Pruszyn (działki nr ew.: 117, 236/10) poprzez umieszczenie

przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.
236/9) na okres 1.01.2017 r. - 31.12.2042 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3666W

w miejscowości Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) poprzez umieszczenie linii

kablowej nn będącej częścią modernizacji sieci elektroenergetycznej na okres
19.01.2017 r. - 31.12.2047 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

3666W

w miejscowości Pióry Wielkie (działka nr ew. 258) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn w dniach:

17-19 stycznia br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 345).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją dotyczącą ustalenia odszkodowania za działkę

o pow. 0,1618 ha położoną w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 10).

nr ew.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 116/218/2017 w sprawie przyjęcia

planu wydatków rzeczowych na zadania w 2017 r. (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł (dział 750)

zakup nagród, pucharów dla uczestników Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich

Drużyn” Sokolik 2017 (zał. nr 12). Turniej zorganizowany zostanie w dniach: 21-24 lutego
br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 600 zł (dział 750)

zakup upominków uczestnikom zimowego zjazdu integracyjnego w Specjalnym Ośrodku

Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim (zał. nr 13). Tegoroczny zjazd odbędzie się

w dniach: 3-5 lutego br.

Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kolodyński

