Protokół Nr 117/2017
Z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 23 stycznia 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał
zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 116/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji

uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.

4. Przyjęcie analizy poniesionych w 2016 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3

Karty

Nauczyciela

oraz

struktury

średniorocznej

zatrudnienia

nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - art. 30 ust.l Karty Nauczyciela
w powiecie siedleckim.

5. Przyjęcie

sprawozdania

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach

prowadzonych przez powiat siedlecki w 2016 r.

6. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji

gruntów i budynków numerem

0 p0W 0,0472 ha położoną w miejscowości

Mordy.
7. Rozpatrzenie wniosków:

•

Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka

nr ew. 93) oraz w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 116) w celu budowy

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
•

JK Projekt Tworki 14 w sprawie uzgodnienia projektu

pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz parterowej
kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV w miejscowościach: Łączka,

Rososz, Koszewnica gm. Kotuń”,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu
budowy przyłącza wodnokanalizacyjnego (działka nr ew. 1861),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
Pracownia Projektowa Branży Elektrycznej

wystąpił

Siedlce ul. Biskupa Świrskiego 14/53 w sprawie zlokalizowania w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 137 obręb Podawce,

działka nr ew. 328 obręb Paprotnia, działka nr ew. 2714 obręb Hołubią) linii
kablowej elektroenergetycznej SN,
•

Wójta Gminy Suchożebry w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego
na płody rolne i jednego silosu paszowego o poj. 50 ton - do realizacji na działce
nr ew. 174/3 w miejscowości Podnieśno,

•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3617W do działki nr ew. 654 w miejscowości Golice,
•

Siedlce ul. Wyszyńskiego

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa

33/55 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.”Budowa zjazdu

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 445/2 w miejscowości Stok Lacki grn. Siedlce”,

•

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 3608W w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu

budowy przyłącza kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew.
324/9).

8. Rozpatrzenie prośby Członka Zarządu Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie
16 pucharów dla laureatów plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych sportowców

2016 r.
9. Rozpatrzenie prośby o wsparcie organizacji VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd

i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”.

10. Rozpatrzenie

prośby

Zamojszczyzny”.

o

zakup

książek

pt:

„Ocalone

z

transportów

Dzieci

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o przekazanie
dodatkowej dotacji w ramach przyznanego budżetu na 2017 r.

12. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół
i placówek oświatowych na okres 6 miesięcy.

13. Przyjęcie:
•

informacji na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2016 r.,

•

informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2016 r.,

•

informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej” w 2016 r.,

•

informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 r.,

•

informacji na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana
z zarządzaniem lasami.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 116/2017 z dnia 16 stycznia

2017 r.

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

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach (zał. nr 1) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych

Komisji.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął analizę poniesionych w 2016 r. wydatków na

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których
mowa w art. 30, ust. 3 Karty Nauczyciela

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - art. 30 ust.l Karty

Nauczyciela w Powiecie Siedleckim (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

przyjął

sprawozdanie

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2016 r. (zał. nr 3). Zarząd postanowił

o przekazaniu sprawozdania do:
•

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół z Siedlcach,

•

Rady Powiatu w Siedlcach,

•

Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,

•

NSZZ

„SOLIDARNOŚĆ”

Region

Mazowsze

Międzyzakładowej

Komisji

Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 1664,

•

dyrektorów szkół i placówek organizacyjnych Powiatu.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

o powierzchni 0,0472 ha

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

położoną w miejscowości Mordy (zał. nr 4), zajętą pod poszerzenie drogi powiatowej. Zarząd
zaproponował wysokość odszkodowania w kwocie 20 zł/m2 działki.
20 zł/m2 x 472 m2 = 9 440 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 7

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

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W

w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) oraz w miejscowości Borki Kosy
(działka nr ew. 116) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami,

•

uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV
oraz

parterowej

kontenerowej

stacji

transformatorowej

15/04

kV

w miejscowościach: Łączka, Rososz, Koszewnica gm. Kotuń” w zakresie

lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W, zgodnie
z decyzjami Zarządu Powiatu w Siedlcach nr: D.6853.1.150.2015 z dnia

30.11.2015 r„ D.6853.1.137.2016 z dnia 3.10.2016 r„ D.6853.1.4.2017 z dnia

16.01.2017r„
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza

wodnokanalizacyjnego (działka nr ew. 1861),

•

nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej

nr 3617W (działka nr ew. 137 obręb Podawce, działka nr ew. 328 obręb

Paprotnia, działka nr ew. 2714 obręb Hołubią) urządzenia infrastruktury
technicznej: linii kablowej elektroenergetycznej SN,
•

uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na

budowie budynku magazynowego na płody rolne i jednego silosu paszowego
o poj. 50 ton..do realizacji na działce nr ew. 174/3 w miejscowości Podnieśno,
•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W do działki nr ew. 654 w miejscowości Golice,

•

uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi

powiatowej nr 3666W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/2
w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce”,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/9).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować, za kwotą do 1 400 zł (dział 750)

16 pucharów dla

laureatów plebiscytu organizowanego przez Redakcję Tygodnika

Siedleckiego, na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 2016 r. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd

Powiatu

rozpatrując

prośbę

dyrektora

Gminnego

Ośrodka

Kultury

w Wiśniewie, organizatora VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze

Serce Polskie” (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł (dział 750)
wykonanie plakatów i zaproszeń na festiwal. Festiwal zorganizowany zostanie w Zespole
Oświatowym w Śmiarach w dniu 29 stycznia br.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zakupić 15 szt. książek pt: „Ocalone

z transportów Dzieci Zamojszczyzny” i przekazać dla biblioteki miejskiej w Siedlcach

i bibliotek z terenu powiatu siedleckiego (zał. nr 8). Środki finansowe na zakup książek
w wysokości 750 zł pochodzić będą z działu 750.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

w Chlewiskach (zał. nr 9), jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie dodatkowej transzy

dotacji za miesiąc marzec w miesiącu lutym br.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku

motywacyjnego dyrektorom (zał. nr 10):
•

Annie

Pani

Hołowni

-

dyrektorowi

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy (od lutego 2017 r. do

lipca 2017 r.),
•

Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, na okres 6 miesięcy (od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r.),

•

Panu

Mirosławowi

Bieńkowi

-

dyrektorowi

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy

(od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r.).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

•

na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Siedlcach w 2016 r. (zał. nr 11),
•

o

działalności

Stowarzyszenia

„Nadbużańska

Lokalna

Organizacja

Turystyczna” w 2016 r. (zał. nr 12),
•

o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi

Siedleckiej” w 2016 r. (zał. nr 13),
•

o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 r. (zał. nr 14),

•

na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana z zarządzaniem
lasami (zał. nr 15).

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

merytorycznych Komisji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, o

wystąpieniu Powiatu Siedleckiego

ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

