Protokół Nr 120/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 13 lutego 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 119/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji
zadań publicznych w 2017 r.

7. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie ustalenia prawa własności do drzewa gat. dąb rosnącego
w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego (działka
nr ew. 434/2),

•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 445/2 w miejscowości Żabokliki,
•

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

wystąpił WIMNET

Pasynki 42 w sprawie zmiany w części

decyzji nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. dotyczącej zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki,

•

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

wystąpił

Pracownia Projektowa i Ochrony Środowiska

sp. z o.o. ul. Gorbatowa 15/99 Ostrołęka w sprawie odwieszenia postępowania

w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej

nr 3617W

w miejscowości Hołubią

linii kablowej

SN i nn, stacji

transformatorowej SN/nn oraz przyłączy i złączy kablowych,
•

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 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu

budowy przyłącza kablowego nn do

budynku usługowego z częścią

magazynową (działka nr ew.445/3),
•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3618W w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
gospodarczego (działka nr ew. 1513),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości
Hołubią (działka nr ew. 2697/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1513).

8. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchożebry
w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu.

9. Przyjęcie do realizacji w 2017 r. propozycji projektu w ramach Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich, tj. „Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71012/.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71095/.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2017 r. /dział 010, rozdz. 01005/.

13. Przyjęcie informacji o rozliczeniu kosztów kształcenia i planu wydatków w dziale 801
- oświata i wychowanie i dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,

finansowanych ze środków subwencji oświatowej w 2017 r.
14. Zatwierdzenie dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek niepublicznych
na 2017 r. prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

wg danych statystycznych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2016 r.

15. Przyjęcie wysokości opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
16. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

17. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr

119/2017 z dnia 6 lutego

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/222/2017 w sprawie dokonania

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

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

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata

2017 - 2020 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/223/2017 w sprawie wyboru ofert

na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 r. (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

•

uznał, że prawo własności do drzewa gatunek dąb należy do właściciela działki

nr ew. 330/2 graniczącej z drogą powiatową nr 3638W w miejscowości
Leśniczówka gm. Mordy,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego (działka nr ew. 434/2),
•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
445/2 w miejscowości Żabokliki,

•

zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez

zmianę zapisu: „.... zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka nr ew.

476/1)”, na zapis: „.... zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3666W w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka nr ew.: 476/1,

493/1,477/1)”,
•

podjąć zawieszone w dniu 12 sierpnia 2016 r. postępowanie w sprawie wydania

zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubią linii kablowej SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn

oraz przyłączy i złączy kablowych,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku usługowego z częścią magazynową (działka

nr ew.445/3),

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3618 W

w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego

(działka nr ew. 1513) w dniu 14.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3618W

w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/1) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1513) na
okres 14.02.2017 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.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji

Gminy Suchożebry, w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata
2015 - 2020 z perspektywą do 2025 r. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął do realizacji w 2017 r. propozycję projektu

w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. „Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017”

(zał. nr 7). Dożynki odbędą się 27 sierpnia br. w Mokobodach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/224/2017 w sprawie ustalenia

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71012/
(zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/225/2017 w sprawie ustalenia

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71095/
(zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/226/2017 w sprawie ustalenia

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział 010, rozdz. 01005/
(zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 11):

•

niedobory występujące w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki

sfinansować ze środków własnych Powiatu,
•

w związku ze stwierdzeniem domniemanych błędów w danych statystycznych

wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej przyjętych przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej do naliczenia subwencji oświatowej zobowiązać Wydział Spraw

Społecznych do dokonania w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i placówek weryfikacji
danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 roku

i 10.10.2016 roku stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej na 2017 rok
i w przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszenia korekty danych do Systemu

Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 12):

1. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie:

•

gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy ..

1 288,20 zł,
•

gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie -1 288,20 zł.

W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
wysokość dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia

niepełnosprawnego zgodnie z orzeczeniem.

2. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego wychowanka miesięcznie:
•

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 4 753,40 zł,

•

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - - 4 753,40 zł.

3. Przyjąć za podstawę do przekazywania dotacji liczbę uczniów nie większą niż liczba

miejsc określona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.
4. Określić liczbę uczniów stanowiącą podstawę do przekazywania i rozliczania dotacji.
5. Dostosować plan dotacji do liczby uczniów.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął kwotę 1 174,30 zł netto za okres 1 dnia

(tj. 1.02.2017 r.) jako wysokość opłaty za bezumowne korzystanie przez Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE” sp. z o.o. ul. Brzeska 128 Siedlce
z nieruchomości zabudowanych (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha; nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha położone w obrębie
Ujrzanów gm. Siedlce), należących do Powiatu Siedleckiego (zał. nr 13).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 14), skierował

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady:

•

w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów

i Regionów Nadbużańskich,
•

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,

•

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.,
•

w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących

przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020”,
•

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,

•

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,

skierował również:
•

informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz

rolników w 2016 r.,
•

informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 r.,

•

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w 2016 r.,

•

informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

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

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

•

informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
w 2016 r.,

•

informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie

Powiatu Siedleckiego w 2016 r.,
•

informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 r.,

•

informację o działalności stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi

Siedleckiej w 2016 r.,
•

informację

o

działalności

stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja

Turystyczna” w 2016 r.,
•

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez

powiat siedlecki w 2016 r.
Skierował również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017 - 2019”.
W załączniku do powyższego projektu uchwały, Zarząd Powiatu dokonał poprawek
redakcyjnych wynikających z uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 10 lutego br. Zmieniony

załącznik Zarząd postanowił przedłożyć

w miejsce załącznika przekazanego z projektem

uchwały Rady Powiatu pismem nr OR.0022.6.2017 z dnia 6 lutego br.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 17

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

