Protokół Nr 171/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 27grudnia 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 170 z dnia 18 grudnia 2017 r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Siedleckiego na lata 2017- 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

5. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków numerem H| 0 pow. 0,0492 ha położoną w miejscowości

Głuchów, gm. Mordy.

6. Zapoznanie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-S.1411.2.2017.MR
w sprawie skargi na działalność Rady Powiatu w Siedlcach złożonej przez radnego

Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego.

7. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównania szans tych rodzin i osób 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

10. Przyjęcie

informacji

określającej

kwotę

dotacji

podmiotowej,

sposób

jej

przekazywania, wykorzystania i kontroli dla samorządowej instytucji kultury --- Dom
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na 2018 rok.

11. Przyjęcie projektu aneksu do porozumienia zawartego z dnia 9 lipca 2001 roku
w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki
publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego na rok 2018.

12. Przyjęcie projektu aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku
w sprawie

wysokości,

terminu

i

zasad

przekazywania

dotacji

celowej

na

współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

na rok 2018.

13. Przesądowe wezwanie do zapłaty Kancelarii Prawniczej

Siedlce.

14. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 170/2017 z dnia 18 grudnia

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 171/328/2017 zmieniającą uchwałę

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017- 2021
(zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 171/329/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem H| 0 powierzchni 0,0492 ha położoną
w miejscowości Głuchów gm. Mordy, w wysokości 5 zł/m2 działki.
5 zł/m2 x 492 m2 = 2 460 zł - wysokość odszkodowania za działkę (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-

S.1411.2.2017.MR

przekazującym

skargę

z

Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu na

dnia

6

grudnia

2017

r.

Pana

Radę Powiatu w Siedlcach, zawierającą

zarzuty co do prawidłowości zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Siedlcach odbytej
w dniu 23 listopada 2017 r. oraz ważności podjętej na niej uchwał (zał. nr 4):
®

Nr XXXV/205/2017 zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020
•

Nr XXXV/206/2017 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Powiatu Siedleckiego.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Budżetu i Komisji

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy; dotyczącymi projektów uchwał

Rady Powiatu (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 171/330/2017 w sprawie wyboru

oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób 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 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 171/331/2017 w sprawie powołania

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań
publicznych w 2018 roku (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

przyjął

informację

określającą

kwotę

dotacji

podmiotowej, sposób jej przekazywania, wykorzystania i kontroli dla samorządowej instytucji

kultury - Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na 2018 rok (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca

2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki
publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego na rok 2018 (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego

w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji
celowej

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy

w Siedlcach na rok 2018 (zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał przedsądowe wezwanie do zapłaty Kancelarii

Prawniczej

Siedlce, działającej w imieniu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-

Mostowych MIKST sp. z o.o. Węgrów ul. Gdańska 69a za bezzasadne i postanowił odmówić

zapłaty dochodzonej kwoty tj. 498 863,93 zł w/w Przedsiębiorstwu (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

