Protokół Nr LIX/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 22 stycznia 2020 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Małgorzata Cepek – Wicestarosta Siedlecki otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała
zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr LVIII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
15 stycznia 2020 r.
3. Przyjęcie analizy poniesionych w 2019 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3
KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w powiecie siedleckim.
4. Przyjęcie rozliczenia dotacji za 2019 r. przekazanej dla MOW Gostchorz
i MOW Wojnów.
5. Rozpatrzenie wniosków:


Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoria 1/27 w sprawie zmiany decyzji
Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.133.2018 z dnia 27.08.2018 r.,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1)
poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości,
działka ewid. nr 155/7,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3640W obręb Bzów (działka ewid. nr 753)
poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 601,



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Bzów (działka ewid.

nr 753), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 601,


PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica
(działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 36/4,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Domanice Kol. (działka ewid.
nr 300) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 252/46,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Domanice Kol. (działka ewid.
nr 300) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 252/46.

6. Przyjęcie:


sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2019 r.,



informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 r.,



informacji o udziale Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 r.,



informacji o udziale Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 r.,



informacji dot. działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w 2019 r.,



informacji z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań
drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu
udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2019 –
prowadzonych przez Wydział Promocji i Rozwoju,



informacji dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego.

7. Rozpatrzenie

prośby

dyrektora

GOK

w

Wiśniewie

o

dofinansowanie

XI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”.
8. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Oddziału
Regionalnego

w

Warszawie

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

o współuczestnictwo Powiatu w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Bezpiecznie na wsi”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji
zadań publicznych w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków
PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
11. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LVIII/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 15 stycznia 2020 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął analizę poniesionych w 2019 r. wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których
mowa w art. 30, ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w powiecie siedleckim
(zał. nr 1) i przekazał informacyjnie do Wydziału Promocji i Rozwoju.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 2):
1. Przyjąć rozliczenie dotacji za 2019 r. przekazanej dla MOW Gostchorz i przekazać do
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na samodzielne stanowisko ds. kontroli.
2. Odstąpić od rozliczenia skutków dotacji w m-cu grudniu 2019 r. wg rzeczywistej liczby
uczniów, z uwagi na zakończenie roku budżetowego.
3. Przyjąć rozliczenie dotacji za 2019 r. przekazanej dla MOW Wojnów i przekazać do
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na samodzielne stanowisko ds. kontroli.
4. Odstąpić od rozliczenia skutków dotacji w m-cu grudniu 2019 r. wg rzeczywistej liczby
uczniów, z uwagi na zakończenie roku budżetowego.
Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:



zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.133.2018 z dnia
27.08.2018 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny nr 1,
zastępując go nowym załącznikiem graficznym nr 1 z dnia 22 stycznia 2020 r.,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 155/7 na
okres 28.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1, na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W obręb Bzów
(działka ewid. nr 753) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 601 na okres 23.01.2020 r. –
31.12.2050 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 3640W
w miejscowości Bzów (działka ewid. nr 753), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 601 w terminie 23.01.2020 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 36/4, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb
Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/46 na
okres 30.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3635W obręb
Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 252/46 w terminie 30.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2019 r. (zał. nr 4),



informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 r. (zał. nr 5),



informację o udziale Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 r.
(zał. nr 6),



informację o udziale Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 r.
(zał. nr 7),

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad
finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w 2019 r.
(zał. nr 8),



informację z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań
drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu
udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2019 –
prowadzonych przez Wydział Promocji i Rozwoju (zał. nr 9),



informację dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego
(zał. nr 10).

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

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniewie (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1000 zł brutto (dział
750) zakup statuetek dla laureatów XI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Kolędnicze

Serce

Polskie”

oraz

wykonanie

plakatów

i

zaproszeń

związanych

z wydarzeniem. Festiwal odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości
Śmiary w dniu 26 stycznia br.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach
Oddziału Regionalnego w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(zał. nr 12) jednogłośnie postanowił ufundować nagrody, za kwotę do 700 zł (dział 750)
laureatom etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.
Z ramienia Starostwa Powiatowego w Siedlcach w pracach komisji Konkursu uczestniczyć
będzie Pani Anna Kaźmierczak-Sołoducha – pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LIX/141/2020 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku (zał. nr 13).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Ad. pkt 11
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

wz. STAROSTY
Małgorzata Cepek
Wicestarosta

