Protokół Nr 118/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 30 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 117/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

4. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej

Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Ford Focus
i nr rejestracyjnym WMA 11106.

o nr VIN
5. Rozpatrzenie wniosków.

•

o wypłatę odszkodowania w związku z podcięciem gałęzi 20 szt. świerków

w miejscowości Koszewnica - działka nr ew. 38,
•

mieszkańców wsi Hruszew w sprawie przebudowy drogi powiatowej
nr 3663 W,

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości

Mordy (działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),

•

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy

(działka nr ew. 1552) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1863),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1805/10),

•

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich

wystąpił

25, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3656W w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu
budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 203),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 1837/10).

6. Przyjęcie:
•

informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

na rzecz rolników w 2016 r.,
•

informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 r.,

•

informacji dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego,

•

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu

Siedleckiego w 2016 r.,
•

informacji

dotyczącej

działań

na

rzecz wprowadzania zmian

zasad

finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
•

informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r.,

•

informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2016 r.,

•

informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów

Nadbużańskich w 2016 r.,
•

informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r.,

•

sprawozdania

Wydziału

Dróg

z

przeprowadzonych

przetargów

na

wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień,

ilości ofert i ostatecznych wyników przetargów za rok 2016,
•

informacji

na temat możliwości

pozyskania

środków

na inwestycje

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
na terenie powiatu siedleckiego.

8. Zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach, na drugi semestr roku szkolnego 2016/2017.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu Siedleckiego

ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków
PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 117/2016 z dnia 23 stycznia

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 118/219/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 2):

•

przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego
w

Siedlcach

samochodu

osobowego

marki

Ford

Focus

o

nr

VIN

i nr rejestracyjnym WMA 11106, z wartością początkową

3 400 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,

•

dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji majątkowej
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub

do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo

-

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

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

•

odmówił wypłaty odszkodowania za podcięcie gałęzi 20 szt. świerków

rosnących na działce nr ew. 38 w miejscowości Koszewnica i podtrzymał
stanowisko Starosty Siedleckiego zawarte w piśmie nr D.702.5.2014 z dnia
10 lutego 2014 r.,

•

rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew w sprawie przebudowy drogi

powiatowej nr 3663W, na odcinku Łysów - Hruszew. Zarząd widzi potrzebę
przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej, jednak z uwagi na
ograniczone możliwości budżetu powiatu w bieżącym roku nie będzie

to możliwe,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3615W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863) na okres

31.01.2017 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

w miejscowości Mordy

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3615W

(działka nr ew. 1552) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 1863) w dniu 31.01.2017 r., ustalił opłatę

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

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

363 8W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1805/10),

na okres 2.02.2017 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W

•

w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 203),

zezwolił

•

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3638W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 1837/10) w dniu 2.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

na rzecz rolników w 2016 r. (zał. nr 4),
•

informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 r. (zał. nr 5),

•

informację dotyczącą populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego
(zał. nr 6),

•

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu

Siedleckiego w 2016 r. (zał. nr 7),
•

informację

dotyczącą

działań

na rzecz

wprowadzania

zmian

zasad

finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (zał. nr 8),

•

informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r. (zał. nr 9),

•

informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach

w 2016 r. (zał. nr 10),

•

informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów

Nadbużańskich w 2016 r. (zał. nr 11),
•

informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2016 r. (zał. nr 12),

•

sprawozdanie

Wydziału

Dróg

z

przeprowadzonych

przetargów

na

wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień,
ilości ofert i ostatecznych wyników przetargów za rok 2016 (zał. nr 13),

•

informację na temat możliwości pozyskania

środków na inwestycje

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zał. nr 14)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia

merytorycznych Komisji.
Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 15) i skierował do

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

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego Szkoły

Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na drugi semestr roku szkolnego

2016/2017 (zał. nr 16).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i

Regionów

Nadbużańskich (zał. nr 17) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 118/220/2017 w sprawie ustalenia

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. (zał. nr 18).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu
Siedleckiego (zał. nr 19).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 20):

1) Przyjąć

rozliczenie

z

wykorzystania

dotacji

Wychowawczego w Gostchorzy za 2016 r.,

dla

Młodzieżowego

Ośrodka

uwzględniające liczbę uczniów

potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc w placówce,

2)

Przyjąć

rozliczenie

Wychowawczego

w

z

wykorzystania

Wojnowie

dotacji

za 2016

r„

dla

Młodzieżowego

Ośrodka

liczbę

uczniów

uwzględniające

potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc w placówce,

3) Przyjąć rozliczenie z wykorzystania dotacji dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa
w Mokobodach za 2016 r.,

4) Przedstawione rozliczenia podlegają kontroli zgodności przedstawionych danych oraz
celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli

Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego w dniu

26 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na
współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

(zał. nr 21).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

