Protokół Nr 170/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 18 grudnia 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 169 z dnia 11 grudnia 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu
w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

4. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 -

2020, w celu dostosowania do harmonogramów

ze

współfinansowanych

środków

Unii

rzeczowo-finansowych zadań

Europejskiej

zaakceptowanych

przez

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
5. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian

w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego w celu dostosowania
do harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań współfinansowanych ze środków

Unii

Europejskiej

zaakceptowanych

przez Mazowiecką Jednostkę

Wdrażania

Programów Unijnych.

6. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia

Regulaminu

Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi

stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków
ich używania, po uwzględnieniu wniosków Komisji Rady Powiatu.

8. Przyjęcie rozliczenia dotacji za okres I-VIII 2017 r. wg przedłożonej przez MO W
Wojnów korekty liczby uczniów za okres I-VIII 2017 r.

9. Przyjęcie rozliczenia dotacji za okres I-VIII 2017 r. wg przedłożonej przez MO W
Gostchorz korekty liczby uczniów za okres I-VIII 2017 r.

10. Wyrażenie zgody na przesunięcie terminu rozliczenia umowy nr G.273.8.2017 z dnia
23.05.2017 r. i umowy nr G.273.12.2017 z dnia 23.05.2017 r. zawartych z firmą

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne spółka z o.o. w Koszalinie

oraz nr G.273.14.2017 z dnia 22.06.2017 r. zawartej z firmą STOK GIS

w Stoku Lackim w części dotyczącej kontroli prac w/w wykonawcy, na 2018 r.

11. Rozpatrzenie propozycji zasad udostępniania sali konferencyjnej nr 107 w Starostwie

Powiatowym w Siedlcach.
12. Przyjęcie projektu aneksu nr 5/2017 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.

13. Przyjęcie projektu aneksu nr 2/2017 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.
2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w zadaniu pn. „Prowadzenie domu pomocy

społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla
osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” w okresie od

1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

15. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie zezwolenia na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3607W (działka nr ew. 338) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 89/1 w miejscowości Broszków,
•

Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie odległości
linii zabudowy z 8 m do 4 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej
nr 3667W w miejscowości Izdebki-Kośmidry (działka nr ew. 204/1) dla

projektowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury
tj. karuzeli i huśtawek na działce nr ew. 223,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Proelbud

Usługi Elektrotechniczne Siedlce ul. Floriańska 55,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3659W w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 455, 300/1) w celu

budowy sieci elektroenergetycznej powyżej 1 kV i poniżej 1 kV tj.: kablowej

linii SN 15 kV i nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w linii ogrodzenia -działki nr ew.: 455, 300/1 w miejscowości Żdżar oraz działka nr ew. 165/3

w miejscowości Oleksin,

•

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, w imieniu
Usługi Techniczno-Handlowe TASTA

którego wystąpił

Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki
ul Gryczna (działki nr ew.: 526, 535) w celu budowy sieci gazowej średniego

ciśnienia 0 63 PE oraz przyłączy gazowych 0 25 PE,
•

Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU

Pruszynek 49D

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3646W w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu wykonania

sieci kanalizacji w terminie 19.12.2017 r. - 8.01.2018 r. Prace wykonane będą
metodą przewiertu sterowanego,

•

Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) poprzez

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
PROEL

Usługi Elektryczne Siedlce ul. Smocza 10, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3922W w miejscowości Kaliski (działka nr ew. 196) w celu budowy linii

kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (przejście poprzeczne
pod drogą),

•

Gminy Wiśniew 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 wodociągowego do działki
nr ew. 592.

16. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na
lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2023”.
17. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 169/2017 z dnia 11 grudnia

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 170/325/2017 w sprawie zmiany

uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie dokonał zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2017 - 2020, w celu dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaakceptowanych przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (zał. nr 2). Zmieniony został projekt powyższej

uchwały wraz z załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020 wraz ze zmienionymi załącznikami: Nr 1,

Nr 2, Nr 3 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji Rady oraz pod obrady Rady

Powiatu w dniu 20 grudnia br., w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020

przedłożonego pismem nr OR.0022.55.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu zmiany w projekcie uchwały

Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu

Siedleckiego w celu dostosowania do harmonogramów

rzeczowo-finansowych zadań

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaakceptowanych przez Mazowiecką Jednostkę
Wdrażania Programów Unijnych (zał. nr 3). Zmieniony został projekt powyższej uchwały wraz
z tabelami: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5. Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania

zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego wraz ze zmienionymi tabelami:

Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji Rady oraz pod obrady
Rady Powiatu w dniu 20 grudnia br., w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego przedłożonego
pismem nr OR.0022.55.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 170/326/2017 zmieniającą uchwałę

w sprawie uchwalenia

Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym

Wzgórzu

w Kisielanach (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz
zasad i warunków ich używania, po uwzględnieniu wniosków Komisji Rady Powiatu i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu
20 grudnia br. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z rozliczeniem dotacji za okres I - VIII 2017 r.

wg przedłożonej przez MOW Wojnów korekty liczby uczniów za okres I - VIII

2017,

jednogłośnie postanowił (zał. nr 6):
•

przyjąć do rozliczenia skorygowane informacje za okres I - VIII i dokonać rozliczenia

dotacji bez ograniczenia liczby uczniów do liczby 54 miejsc oraz dokonać przekazania
dotacji zgodnie z załączonym rozliczeniem w kwocie 116 247,16 zł,
•

utrzymać naliczanie dotacji wg zgłoszonej liczby uczniów ograniczając ją do liczby 54
miejsc określonych przez SANEPID oraz dokonać potrącenia dotacji przekazanej

zgodnie z rozliczeniem w kwocie 276,32 zł.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z rozliczeniem dotacji za okres I - VIII 2017 r.

wg przedłożonej przez MOW Gostchorz korekty liczby uczniów za okres I - VIII

jednogłośnie postanowił (zał. nr 7):

2017,

•

przyjąć do rozliczenia skorygowane informacje za okres I - VIII i dokonać rozliczenia

dotacji bez ograniczenia liczby uczniów do liczby 44 miejsc oraz dokonać przekazania
dotacji zgodnie z załączonym rozliczeniem w kwocie 372 329,35 zł,

•

utrzymać naliczanie dotacji wg zgłoszonej liczby uczniów ograniczając ją do liczby 44
miejsc określonych przez SANEPID.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie na 2018 r. terminu

rozliczenia umowy nr G.273.8.2017 z dnia 23.05.2017 r. i umowy nr G.273.12.2017 z dnia
23.05.2017 r., zawartych z firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
spółka z o.o. w Koszalinie oraz umowy nr G.273.14.2017 z dnia 22.06.2017 r. zawartej z firmą
w Stoku Lackim, w części dotyczącej kontroli prac w/w wykonawcy

STOK GIS

(zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć nowe zasady udostępniania

sali konferencyjnej (pokój nr 107) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, od dnia 1.01.

2018 r. (zał. nr 9):
1. Sala konferencyjna będzie udostępniana:
•

do 3 godzin za kwotę 300 zł + VAT,

•

powyżej 3 godzin za kwotę 500 zł + VAT

2. Jednostki organizacyjne Powiatu Siedleckiego będą korzystały z sali konferencyjnej
nieodpłatnie.

3. Starosta Siedlecki może udostępnić nieodpłatnie salę konferencyjną na potrzeby
jednostek administracji publicznej oraz organizacji i stowarzyszeń na cele nie związane

z prowadzeniem działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku.

4. Starosta Siedlecki może udostępnić nieodpłatnie salę konferencyjną innym instytucjom
nie wymienionym w punkcie 3 oraz osobom fizycznym po uzyskaniu zgody

Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 12
Zarząd

Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu

nr 5/2017 do umowy

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

przyjął projekt aneksu nr 2/2017 do umowy

nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 11).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 170/327/2017 w sprawie powołania

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zadaniu pn.

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami
otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

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

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3607W (działka nr ew. 338) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 89/1 w miejscowości Broszko w,

•

zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 4 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki-Kośmidry
(działka nr ew. 204/1) dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie
obiektów małej architektury tj. karuzeli i huśtawek na działce nr ew. 223,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 455, 300/1) w celu budowy sieci

elektroenergetycznej powyżej 1 kV i poniżej 1 kV tj.: kablowej linii SN 15 kV

i nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w linii ogrodzenia - działki nr ew.:

455, 300/1 w miejscowości Żdżar oraz działka nr ew. 165/3 w miejscowości
Oleksin,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki ul Gryczna (działki nr ew.: 526,535) w celu budowy

sieci gazowej średniego ciśnienia 0 63 PE oraz przyłączy gazowych 0 25 PE,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3646W

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu wykonania sieci
kanalizacji w terminie 19.12.2017 r. - 8.01.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem. Prace

wykonane będą metodą przewiertu sterowanego,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3646W

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej, na okres 15.01.2018 r. - 31.12.2038 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 3922W

w miejscowości Kaliski (działka nr ew. 196) w celu budowy linii kablowej
elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (przejście poprzeczne pod

drogą),

•

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

przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 592.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony

środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2023”.

Ad. pkt 17

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński.

]

