Protokół Nr 139/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 12 czerwca 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 13 8/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

7. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o pomoc przy zakupie strojów sportowych dla zawodników drużyny sportowej KM PSP

w Siedlcach w sporcie pożarniczym wg międzynarodowego regulaminu CTiF.

8. Rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem MMI 0 p0W. 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.

9. Rozpatrzenie prośby Fundacji AKA w Siedlcach ul. Próżna 53 o wzięcie udziału
w projekcie Życie bez Przemocy, wsparcie finansowe części pierwszego oraz części
drugiego etapu projektu a także rozpropagowanie oraz przeprowadzenie ankiety wśród
pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz jego jednostek.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. H. Sienkiewicza
w Siedlcach realizacji zadania publicznego XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody

2017”.

11. Zapoznanie z wyjaśnieniem Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
Ministerstwa

Edukacji

Narodowej,

WSPE.5015.21.2017.1 .APG z dnia 29 maja br.

zwartym

w

piśmie

DWKI-

12. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 589/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 49/1 w miejscowości Kępa,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu
budowy przyłącza wodociągowego 0 110PE oraz przyłącza kanalizacji

sanitarnej 0 200PVC do działki nr ew. 672/1,
•

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 3612W w miejscowości Sosna-Korabie (działka nr ew. 53)
w celu budowy przyłącza kablowego nn do studni głębinowej (działka nr ew.

77/2),

•

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc do działki nr ew. 424/1,

•

BUDGAR sp. z o.o. Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości

Stok Lacki (działka nr ew. 543) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk

poprzeczny pod jezdnią),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3666W w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 543)
poprzez umieszczenie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej

(działka nr ew. 445/2),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 505) w celu

budowy przyłącza wodociągowego 0 110PE oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej 0 200PVC do działki nr ew. 218/1,
•

Wójta Gminy Mokobody o uwzględnienie w budżecie powiatu budowy

chodnika dla pieszych przy ul. Ks. Brzóski w Mokobodach w ciągu drogi
powiatowej nr 361 IW o dł. 241 m oraz przy ul. Cmentarnej w Mokobodach

w ciągu drogi powiatowej nr 3661W o dł. 86 m.

13. Rozpatrzenie

prośby

Prezesa

Zarządu

Stowarzyszenia

Rodziców

Dzieci

Niepełnosprawnych Mgiełka w Zelkowie Kolonii o dofinansowanie IV Integracyjnego
Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”.

14. Podjęcie decyzji w sprawie zaproszenia 10 osobowej grupy młodzieży uzdolnionej

muzycznie z Powiatu Siedleckiego do udziału w Warsztatach Musicalowych
w Oberhavel.

15. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 138/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz
ze

Sprawozdaniem

z

wykonania

budżetu

za 2016

rok

(zał.

nr-

1)

i

skierował

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2016 rok (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 139/265/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1 800 zł zakup strojów

sportowych dla zawodników drużyny sportowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Siedlcach w sporcie pożarniczym wg międzynarodowego regulaminu CTiF
(zał. nr 5). Drużyna KMPSP w Siedlcach od kilkunastu lat bierze czynny udział w zawodach

w sporcie pożarniczym wg międzynarodowego regulaminu CTiF, odnosząc sukcesy. W roku

2016 została Mistrzem Polski, dzięki czemu uzyskała kwalifikacje do startu na olimpiadzie
strażackiej, która odbędzie się w lipcu br. w Villach w Austrii.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

0 powierzchni 0,1224 ha

położoną w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 6).

Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 55 zł.
55 zł/m2 x 1224 m2 = 67 320 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Fundacji AKA w Siedlcach ul. Próżna 55

w sprawie realizacji projektu mającego na celu ograniczenie przyzwolenia społecznego na

stosowanie przemocy oraz uściślenie prawa i procedur związanych z trudną sytuacją życiową
osób dotkniętych przemocą (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił przychylić się do prośby

Fundacji i rozpropagować ankietę wśród jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu

siedleckiego. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu postanowił nie

dofinansowywać realizacji projektu.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zlecić Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec

„Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach realizację zadania publicznego -

XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody 2017” (zał. nr 8). Skutki finansowe - 3 000 zł.

Ad. pkt 11
Zarząd

Powiatu

zapoznał

się

z

wyjaśnieniem

Departamentu

Wychowania

i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwartym w piśmie DWKI-

WSPE.5015.21,2017.l.APG z dnia 29 maja br. (zał. nr 9). Zarząd Powiatu, w związku
z brakiem rozstrzygającego stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii

stosowania przepisu art. 82 ust. 2 pkt 3 lit. d, w związku z ust. 5 ustawy o systemie oświaty

odnośnie przekraczania liczby miejsc spełniających warunki bezpieczeństwa i higieny
w placówkach typu MOW oraz brakiem stanowiska dotyczącego postawionych pytań,
postanowił utrzymać dotychczasowe zasady przekazywania dotacji dla w/w placówek

stosownie do liczby miejsc określonych opiniami PPIS w Siedlcach. Jednocześnie
Zarząd Powiatu postanowił o ponownym wystąpieniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej

w przedmiotowej sprawie.

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

•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3659W (działka nr ew. 589/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

49/1 w miejscowości Kępa,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy przyłącza

wodociągowego 0 110PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 200PVC

do działki nr ew. 672/1,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Sosna-Korabie (działka nr ew. 53) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do studni głębinowej (działka nr ew. 77/2),

•

wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej

nr 3666W w miejscowości Cielemęc do działki nr ew. 424/1. Remont polegał

będzie na wymianie uszkodzonej rury przepustu,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3 666W

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej

(przecisk poprzeczny pod jezdnią) w dniu 13.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3666W

w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 543) poprzez
umieszczenie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr

ew. 445/2), na okres 13. 06. 2017r. - 31. 12. 2037 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 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 505) w celu budowy przyłącza

wodociągowego 0 110PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 200PVC do

działki nr ew. 218/1,

•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o uwzględnienie w budżecie

powiatu budowy chodnika dla pieszych przy ul. Ks. Brzóski w Mokobodach
w ciągu drogi powiatowej nr 361 IW o dł. 241 m oraz przy ul. Cmentarnej
w Mokobodach w ciągu drogi powiatowej nr 3661W o dł. 86 m. Zarząd, z uwagi

na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi możliwości
budowy w/w chodników dla pieszych.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Rodziców Dzieci

Niepełnosprawnych Mgiełka w Zelkowie Kolonii (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił
dofinansował kwotą 500 zł zakup nagród uczestnikom konkursu plastycznego, organizowanego

w ramach IV Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami” w dniu 25 czerwca br.

Piknik zorganizowany zostanie na terenie kościoła pw. Świętej Teresy w Siedlcach dla
mieszkańców powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udział 10-osobowej grupy młodzieży

z terenu powiatu siedleckiego uzdolnionej muzycznie, w wieku 12 — 26 lat oraz dwóch
opiekunów w Warsztatach Musicalowych w Oberhavel (zał. nr 12). Zarząd wyraził zgodę na
sfinansowanie kosztów przejazdu w/w grupy oraz wyraził zgodę na organizację wspólnego

wyjazdu z grupą reprezentującą powiat bialski.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami komisji Rady (zał. nr 13), skierował

do Przewodniczącego Rady Powiatu:
projekty uchwał Rady Powiatu:

•

w sprawie

zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia

16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest

Powiat Siedlecki,

•

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Siedleckim,
a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy,

•

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

•

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok,

•

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok,

skierował również:

•

informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku,

•

informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu

siedleckiego w 2016 roku,
•

informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu

siedleckiego w 2016 roku,
•

ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Siedleckiego,

•

sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego w roku 2016,

•

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

•

sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji
kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”,

•

informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2016 - 2019 za 2016 rok,

•

informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok,

•

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok,

•

sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2016 rok

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej zawartego w piśmie BR.0012.4.4.2017
z dnia 9 czerwca 2017 r. (zał. nr 14), dotyczącego zmiany zapisu § 1 pkt 1 w projekcie uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu

siedleckiego, po konsultacjach z Okręgową Radą Aptekarską Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie.

Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

