Protokół Nr XX/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 30 kwietnia 2019 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XIX/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
24 kwietnia 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
5. Przyjęcie bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
6. Przyjęcie rachunku zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
7. Przyjęcie zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.
2018 r.
8. Przyjęcie informacji dodatkowej.
9. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2019/2020.
10. Rozpatrzenie wniosków:


w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 154/5,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu którego wystąpił
ENETRO PROJEKT Siedlce ul. Pomorska 4/39 w sprawie zmniejszenia
odległości linii zabudowy na terenie niezabudowanym z 20 m do 8 m
od

zewnętrznej

krawędzi

jezdni

drogi

powiatowej

nr

3617W

w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 880) dla inwestycji polegającej

na budowie złącza kablowego średniego napięcia 15 kV zlokalizowanego
na działce ewid. nr 887,


Gminy Zbuczyn w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1042, 1044/1) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,



P.U.H. MEL-KAN Ryżki 76C w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr:
1042, 1044/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 245/1 w miejscowości Wołyńce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele
budowlane.
12. Podjęcie uchwały o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach.
13. Rozpatrzenie prośby Naczelnika OSP Nowe Opole o przekazanie środków finansowych
na zakup węży – wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
14. Podjęcie decyzji w sprawie ustaleń Konwentu Wójtów dotyczącej przekazania dotacji
na działania promocyjne, polegające na wydaniu książki pt. Ochotnicze Straże Pożarne
w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność”.
15. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie imprezy biegowej pod nazwą „Skórzeckie Biegi
Majowe”, która odbędzie się 18 maja br. w Skórcu.
16. Podjęcie decyzji w sprawie zaproszenia z Powiatu Oberhavel grupy młodzieży
z powiatu siedleckiego uzdolnionej wokalnie i tanecznie do udziału w warsztatach
musicalowych.
17. Rozpatrzenie prośby dyrektora M-GOK w Mordach o ufundowanie nagród laureatom
XII Festiwalu Piosenki Europejskiej.
18. Rozpatrzenie prośby Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy
w Żeliszewie o udzielenie pomocy w sfinansowaniu jubileuszu 250-lecia Parafii.
19. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XIX/2019 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XX/59/2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (zał. nr 2) i przekazał do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (zał. nr 3) i przekazał do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (zał. nr 4) i przekazał do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (zał. nr 5) i przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje dodatkową (zał. nr 6) i przekazał do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu
arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku
Lackim na rok szkolny 2019/2020, po przedstawieniu dodatkowych informacji przez dyrektora
jednostki.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 154/5, na warunkach określonych
we wniosku,



zezwolił

na

zmniejszenie

odległości

linii

zabudowy

w

terenie

niezabudowanym z 20 m do 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 880) dla
projektowanej inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego średniego
napięcia 15 kV zlokalizowanego na działce ewid. nr 887,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1042, 1044/1) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 18.05.2019 r. – 31.12.
2049 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 3667W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1042, 1044/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w terminie 30.04.2019 r. – 18.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w celu
budowy zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 245/1 w miejscowości
Wołyńce w dniach 6 – 7.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XX/60/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 8).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XX/61/2019 o ogłoszeniu konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach (zał. nr 9).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2000 zł zakup węży wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowym Opolu (dotacja dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem dla OSP w Nowym Opolu)
(zał. nr 10).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu, odnosząc się do ustaleń Konwentu Wójtów, przy jednym głosie
przeciw – Małgorzaty Cepek Wicestarosty Siedleckiego, postanowił udzielić dotacji Gminie
Kotuń w kwocie 3549 zł brutto na działania promocyjne, polegające na wydaniu książki pt.
„Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim – przyszłość i współczesność” (zał. nr 11).
100 egzemplarzy książki, po jej wydaniu zostanie przekazane dla Powiatu Siedleckiego.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 700 zł brutto /dział
750/ zakup nagród dla uczestników imprezy biegowej pod nazwą „Skórzeckie Biegi Majowe”
(zał. nr 12). Impreza odbędzie się 18 maja br. w Skórcu i będzie kontynuacją akcji „Polska
Biega”.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu przy dwóch głosach wstrzymujących członów Zarządu: Edwarda
Kokoszki i Grzegorza Miezianko, wyraził zgodę na udział 10 osobowej grupy młodzieży
z terenu powiatu siedleckiego w projekcie Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych dla
młodzieży w Oberhavel. Zarząd postanowił dofinansować kwotą ok. 4000 zł koszt przejazdu
uczestników 10 osobowej grupy młodzieży z terenu powiatu siedleckiego uzdolnionej wokalnie
i tanecznie, plus opiekun oraz tłumacz do powiatu Oberhavel w celu wzięcia udziału

w warsztatach musicalowych (zał. nr 13). Powyższy projekt realizowany jest przy wsparciu
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, istnieje możliwość dofinansowania do kosztów
podróży uczestników projektu.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać zakupu nagród laureatom
XII Festiwalu Piosenki Europejskiej. Festiwal odbędzie się 22 maja br. w Sali Teatralnej
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Świętej Trójcy w Żeliszewie (zał. nr 15), jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą
do 1500 zł brutto uroczystości jubileuszu 250-lecia powstania Parafii Trójcy Świętej
w Żeliszewie, poprzez organizację poczęstunku dla zaproszonych gości i parafian przez Dom
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Obchody jubileuszu Parafii odbędą się
16 czerwca 2019 r.

Ad. pkt 19
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

