Protokół Nr 126/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 21 marca 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 125/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016-2019 za okres styczeń - grudzień 2016 roku.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2016 rok”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 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, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia
2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym
na terenie Powiatu Siedleckiego.

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci.
13. Rozpatrzenie wniosku o nieodpłatne przekazanie rzeczy użyczonych.

14. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie organizacji konkursu pn.: co ryje?.., co wyje?..,
co huczy?.., co mruczy?...

15. Rozpatrzenie wniosków:
•

Wójta Gminy Siedlce o dofinansowanie remontu pobocza drogi powiatowej
nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 ul. Okrężna
w miejscowości Nowe Opole,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości
Paprotnia (działka nr ew. 379/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

(działka nr ew. 369/2),
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr

3664W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 369/2),
•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie
Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 39/1),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366IW

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 39/1),
•

Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr ew.
388) w celu budowy sieci wodociągowej - jeden przecisk pod drogą,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3635W w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 523/2 w miejscowości

Rakowiec,
•

Pracownia Projektowa

Siedlce ul. Rutkowskiego 12 w sprawie

uzgodnienia projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna gm. Siedlce”,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie

pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew.

1065/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 449/2),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3645W w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 508),

•

w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji D.6852.145.2014 z dnia

18.08.2014 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) w celu

umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 378), 2. zezwolenia Wójtowi Gminy Korczew na kontynuację zajęcia pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr
ew. 96) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku

mieszkalnego na działce nr ew. 378,
•

o ustalenie prawa własności do drzewa gat. jesion rosnącego w miejscowości
Domanice,

•

Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego

drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka
nr ew. 1041/1) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
•

Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka

nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,
•

Wójta Gminy Wodynie w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka sieci
oświetlenia ulicznego,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 26),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) poprzez

umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 26),
•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 173/4

w miejscowości Domanice Kol.

16. Zapoznanie z odpowiedzią na wniosek radnego Pana Mieczysława Ślaza.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele

budowlane.
18. Zapoznanie z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
nadzorczego.

19. Przyjęcie:
•

sprawozdania

z

działalności

Domu

Pracy

twórczej

„Reymontówka”

w Chlewiskach w 2016 r.,
•

sprawozdania z realizacji

z

organizacjami

Programu współpracy

pozarządowymi

i

innymi

Powiatu

podmiotami

Siedleckiego
prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w roku 2016,
•

sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2016 roku.

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odstąpienia od realizacji projektu
współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach

Osi

Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie
9.1

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

21. Rozpatrzenie wniosku o odroczenie płatności z tyt. opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej
pieczy zastępczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

23. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2016.

24. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Nowa Szansa” w Kisielanach w roku 2016.

25. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 125/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 126/235/2017 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019 za okres styczeń - grudzień

2016 roku (zał. nr 2) i przekazał:
•

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,

•

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
w dniu 28 marca br., w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem OR.0022.12.2017

z dnia 15 marca br.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 -

2020 (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod

obrady Rady w dniu 28 marca br., w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem
OR.0022.12.2017 z dnia 15 marca br.

Ad. pkt 7
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

podjął uchwałę

Nr

126/236/2017

w sprawie

przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok” (zał. nr 5).
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej

uchwały.

Ad. pkt 8
Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

126/237/2017 w sprawie

przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016
rok” (zał. nr 6). Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 9

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął uchwałę Nr

126/238/2017 w sprawie

przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 7).

Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”

w brzmieniu stanowiącym załącznik

do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

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, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia

2019 r. (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod

obrady Rady w dniu 28 marca br.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 126/239/2017 w sprawie udzielenia

dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 10):

•

wyraził zgodę na fizyczną likwidację przez utylizację i zdjęcie z ewidencji

Starostwa Powiatowego w Siedlcach (wykreślenie z „rejestru pieczęci),

pieczątek i pieczęci wymienionych w wykazie Nr 1/2017,
•

wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację pieczątek i pieczęci

wymienionych w wykazie Nr 2/2017.

Ad. pkt 13

W ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim” w 2010 r.

umowami użyczenia oraz poza umowami (po dwa czytniki do podpisów elektronicznych)
przekazano do używania dla:
•

Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,

•

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

•

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

•

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

•

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,

•

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,

•

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach

rzeczy wymienione w załącznikach Nr 1 - 7.
W dniu 8 lutego br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pozytywnie

zweryfikowała sprawozdanie z trwałości w/w projektu za 2016 r. Sprawozdanie zakończyło

monitorowanie 5-letniego okresu trwałości projektu.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych potwierdziła, że data 31 grudnia
2016 r. to data zakończenia okresu trwałości projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”.

W ramach realizacji w/w projektu w powiecie siedleckim w 2010 r. w Starostwie Powiatowym

w Siedlcach oraz powyższych jednostkach zostało umieszczonych 9 szt. tablic informacyjno promocyjnych wymienionych w załączniku Nr 8.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 11):

1. Przekazać nieodpłatnie na podstawie umów darowizny dla:

•

Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,

•

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

•

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

•

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

•

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,

•

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,

•

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach

rzeczy wymienione w załącznikach Nr 1 - 7.
2. Dokonać fizycznej likwidacji 9 szt. tablic informacyjno-promocyjnych wymienionych
w załączniku Nr 8 i zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł organizację

konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
powiatu siedleckiego pn.: „co ryje?., co wyje?., co huczy?., co mruczy?..”

(zał. nr 12).

Organizatorem konkursu jest Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił:

•

na

kolejnym

posiedzeniu

rozpatrzy

wniosek

Wójta

Gminy

Siedlce

o dofinansowanie remontu pobocza drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole -

objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 ul. Okrężna w miejscowości Nowe Opole,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2)

nr

3664W

poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn (działka nr ew. 369/2) na okres 21.03.2017 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

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3664W

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 369/2) w dniu 21.03.2017 r., ustalił opłatę za

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

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

366 IW

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 39/1) na

okres 21.03.2017 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

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3661W

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 39/1) w dniu 21.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 388) w celu budowy sieci wodociągowej

-jeden przecisk pod drogą,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635 W w celu budowy
zjazdu na działkę nr ew. 523/2 w miejscowości Rakowiec w dniach 23 - 24

marca br,
•

uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3610W zgodnie z decyzją Zarządu

Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.10.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 449/2),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 508),
•

1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.145.2014 z dnia 18.08.2014 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) w celu umieszczenia

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 378),

2. zezwolił Wójtowi Gminy Korczew na kontynuację zajęcia pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96)
w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na

działce nr ew. 378 w terminie 1.01.2018 r. - 31.12.2029 r. oraz ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

uznał, że prawo własności do drzewa gatunek jesion należy do właściciela
działki nr ew. 1172/6 położonej w miejscowości Domanice, graniczącej z drogą

powiatową nr 3635W,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

2050W

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w dniach 22.03.2017 r. - 8.06.2017 r,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

2050W

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 16.06.2017 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,
•

wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na umieszczenie w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka sieci oświetlenia
ulicznego,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3645W

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 26) w dniu 25.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3645W

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) poprzez umieszczenia

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 26),
na okres 26.03.2017 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 lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 173/4 w miejscowości
Domanice Kol.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu przyjął informację Wydziału Dróg dotyczącą budowanych zjazdów

z drogi powiatowej w miejscowości Żabokliki (zał. nr 14), przygotowaną na wniosek radnego

Pana Mieczysława Ślaza. Zgodnie z informacją Wydziału, po przeprowadzonej wizji w terenie

oraz wstępnej analizie posiadanych materiałów stwierdzono, że na jednej nieruchomości

w miejscowości Żabokliki były prowadzone prace polegające na utwardzeniu drogi
wewnętrznej. Na innej działce prowadzone były prace polegające na utwardzeniu terenu całej
powierzchni działki. W obydwu przypadkach właściciele nieruchomości nie wystąpili do

zarządcy drogi o zgodę na budowę lub przebudowę zjazdów. W związku z powyższym zostanie
wszczęte postępowanie wyjaśniające.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 126/240/2017 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 15). Zarząd Powiatu

wyraził zgodę na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność

Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 232 obręb Sosenki Jajki (odcinek od

skrzyżowania dróg - krzyża przydrożnego - w kierunku północno - wschodnim) o długości
ok. 180 m, w zakresie niezbędnym do realizacji prac polegających na wykonaniu utwardzenia
drogi gruntowej poprzez ułożenie kostki brukowej na podbudowie betonowej.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu

zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXV/153/2017
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości

miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego (zał. nr 16).

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

sprawozdanie

z

działalności

Domu

w Chlewiskach w 2016 r. (zał. nr 17),

Pracy

Twórczej

„Reymontówka”

•

sprawozdanie z realizacji

z

organizacjami

współpracy

Programu

pozarządowymi

i

innymi

Powiatu

podmiotami

Siedleckiego
prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w roku 2016 (zał. nr 18),
•

sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2016 roku (zał. nr 19)

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

merytorycznych Komisji.
Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

odstąpienia od realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,

Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu

społecznemu”

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (zał. nr 20) i skierował do Przewodniczącego Rady

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 28 marca br.

Ad. pkt 21

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności

należności z tytułu opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej, za okres

od 1.01.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. (zał. nr 21).

Ad. pkt 22

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu

uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach.

Ad. pkt 23
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nowa

Szansa” w Skórcu w roku 2016 (zał. nr 22).

Ad. pkt 24

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności

rehabilitacyjnej

i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Kisielanach w roku 2016 (zał. nr 22).
Ad. pkt 25

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 28 marca br. o godz. 1300 sesji Rady Powiatu
z następującym porządkiem obrad:
•

podjęcie

uchwały

w

sprawie

dostosowania

szkół

sieci

ponadgimnazjalnych

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu

siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
•

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu

realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 20142020 w ramach II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1.
-

dla

„E-usługi”

aktywizacji

pn.:

„Regionalne

społeczeństwa

partnerstwo

informacyjnego

samorządów

w

zakresie

Mazowsza

e-administracji

i geoinformacji” (Projekt ASI),

•

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020,
•

podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego,

•

podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspierania

włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego na lata

2014-2020,

•

podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację
przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
niepełnosprawnych

ze

środków

Niepełnosprawnych w 2017 roku.

Na tym protokół zakończono.

Państwowego

Funduszu

i społecznej osób

Rehabilitacji

Osób

