Protokół Nr 135/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 15 maja 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 134/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego regulacji stanu prawnego drogi powiatowej

nr 3615W relacji Suchożebry - Mordy.
7. Rozpatrzenie wniosków:

•

w sprawie usunięcia dwóch drzew rosnących w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 3608W na wysokości działki nr ew. 288/5 w miejscowości
Nowe Opole,
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej
nr 3656W (działka nr ew. 394) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 196

w miejscowości Januszówka,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575)
w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 297/1,

•

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

budowy przyłącza wodociągowego 04OPE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
016OPVC do działki nr ew. 434/1,

•

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 3635W w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300)
w celu budowy przyłącza kablowego YAKXS 4 x 120 mm2 ze złączem kablowo

- pomiarowym.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego
w sprawie zmniejszenia opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

infrastruktury szerokopasmowego Internetu, związanych z projektem „Internet dla

Mazowsza”
9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego powierzenia gminie Przesmyki realizacji zadania

powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

10. Przyjęcie Informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2016/2017.

11. Rozpatrzenie prośby Instytutu Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach o wsparcie organizacji X Ogólnopolskiej Konferencji „Rozpraszanie

neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”.

12. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Skórzec o ufundowanie pucharów i nagród
rzeczowych zwycięzcom I Powiatowego Turnieju Strongman.

13. Rozpatrzenie

prośby

dyrektora

Szkoły

Podstawowej

w

Dąbrówce

Stany

o dofinansowanie imprezy sportowej - Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych z terenu powiatu siedleckiego.

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany o wsparcie
X edycji Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2017”, organizowanej 20 maja br.
w Skórcu.

15. Rozpatrzenie prośby dyrektora MGOK w Mordach o ufundowanie nagród laureatom
X Festiwalu Piosenki Europejskiej.

16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Paprotni o dofinansowanie zakupu

nagród uczestnikom konkursów, które odbędą się podczas Festynu w Paprotni w dniu
4 czerwca br.

17. Rozpatrzenie

prośby

dyrektora

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w

Hołubił

o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów, które odbędą się podczas

Festynu Rodzinnego w FIołubli w dniu 18 czerwca br.

18. Zapoznanie z protokółem z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Siedlcach w dniach 20-31 marca br.

19. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Akademii Sztuk Walki

Brzozów, o wsparcie finansowe w związku z wyjazdem na Mistrzostwa Polski IBK
w dniu 3 czerwca br. w miejscowości Trzcianka woj. Wielkopolskie.

20. Zaopiniowanie projektu poprawionego arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.

21. Podjęcie uchwały o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

22. Podjęcie decyzji w sprawie wezwania do zapłaty zaległych dotacji podmiotowej
za 2015 r. na kwotę 123 016,56 zł.

23. Podjęcie decyzji w sprawie wezwania do zapłaty zaległych dotacji za 2016 r. na kwotę
57 468,70 zł.

24. Podjęcie decyzji w sprawie wezwania do zapłaty zaległych dotacji za 2015 r. na kwotę
112 127,71 zł.

25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

27. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 134/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 135/253/2017 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4
Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

135/254/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. /dział
710, rozdz. 71012/ (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

135/255/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w 2017 r. /dział 710, rozdz. 71095/ (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wykonaniu regulacji stanu prawnego drogi

powiatowej nr 3615W relacji Suchożebry - Mordy (zał. nr 4). Zarząd postanowił o zleceniu
wykonania dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę

powiatową i wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia
z mocy prawa działki zajętej pod drogę.

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

•

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie

i uprzątnięcie dwóch drzew gatunek lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi

powiatowej nr 3608W na wysokości działki nr ew. 288/5 w miejscowości
Nowe Opole,
•

zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ew.
394) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 196 w miejscowości

Januszówka,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575) w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 297/1,
•

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

wodociągowego 04OPE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 016OPVC
do działki nr ew. 434/1,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) w celu budowy

przyłącza kablowego YAKXS 4 x 120 mm2
pomiarowym.

ze złączem kablowo -

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na zmniejszenie wysokości opłat

rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury szerokopasmowego
Internetu, związanych z projektem „Internet dla Mazowsza” (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie powierzać gminie Przesmyki realizacji

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki

(zał. nr 7). Zadanie to wykonane zostanie przez pracowników Wydziału Dróg Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu wyda opinię w sprawie Informacji

o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2016/2017.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2 500 zł organizację

Ogólnopolskiej

Jubileuszowej

Konferencji:

„Rozpraszanie

neutronów

i

metody

komplementarne w badaniach fazy skondensowanej” (zał. nr 8). Konferencja zorganizowana

zostanie Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniach 4-8 czerwca br.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Skórzec, jednogłośnie postanowił

dofinansować kwotą 1 500 zł zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców

I Powiatowego Turnieju Strongman, organizowanego w Skórcu w dniu 28 maja br. (zał. nr 9).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Stanach (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup nagród dla
uczestników Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców Powiatu Siedleckiego szkół

podstawowych. Turniej zorganizowany zostanie w połowie czerwca na boisku GULKS

„Naprzód” Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Stanach (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup medali
uczestnikom X edycji Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2017” organizowanej w dniu
20 maja w Skórcu.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Mordach (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił ufundować nagrody, za kwotę 400 zł

laureatom X Festiwalu Piosenki Europejskiej. Festiwal odbędzie się 22 maja br. w Sali
Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę dyrektora Zespołu Szkół

w Paprotni o dofinansowanie zakupu nagród uczestnikom konkursów, które odbędą się podczas

Festynu w Paprotni w dniu 4 czerwca br.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Hołubił o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów, które

odbędą się podczas Festynu Rodzinnego w Hołubli w dniu 18 czerwca br.

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu zapoznał się z protokółem z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w dniach 20-31 marca br., przez podinspektora ds.

pieczy zastępczej i współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w Wydziale Spraw
Społecznych (zał. nr 13).

Ad. pkt 19
Zarząd

Powiatu

rozpatrując prośbę

Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki

Brzozów (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł

wyjazd na Mistrzostwa Polski IBK w dniu 3 czerwca br. w miejscowości Trzcianka

woj. Wielkopolskie.

Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt poprawionego arkusza

organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok
szkolny 2017/2018 (zał. nr 15).

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 135/256/2017 o ogłoszeniu konkursu

na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
(zał. nr 16).

Ad. pkt 22
Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że wezwanie do zapłaty zaległej dotacji

podmiotowej za 2015 r. na kwotę 123 016,56 zł jest bezzasadne (zał. nr 17).

Ad. pkt 23

Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że wezwania do zapłaty zaległych dotacji

za 2016 r. na kwotę 57 468,70 zł jest bezzasadne (zał. nr 18).

Ad. pkt 24

Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że wezwanie do zapłaty zaległych dotacji

za 2015 r. na kwotę 112 127,71 zł jest bezzasadne (zał. nr 19).

Ad. pkt 25
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2017 - 2020 (zał. nr 20) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady w dniu 22 maja br.

Ad. pkt 26

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 21)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
w dniu 22 maja br.

Ad. pkt 27

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 22 maja br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu
z następującym porządkiem obrad:
•

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.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

/

