
Protokół Nr 176/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 29 stycznia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzy! posiedzenie Zarządu, przywita! zebranych 

i przedstawi! proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 175 z. dnia 22 stycznia 201 8 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 r.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu 

w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu 

siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym 

pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej 

w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu 

komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.

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.

8. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach 

o współuczestnictwo w organizacji konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.



9. Przyjęcie rozliczenia 1 transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, za okres listopad - grudzień 2017 r.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości gruntowej.

11. Rozpatrzenie wniosków:

• mieszkańców wsi Osiny Górne o wykonanie przebudowy drogi powiatowej

nr 3611 W na odcinku Osiny Górne. Wola Suchożebrska,

• ELMO S.A. Żelków w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: 

„Budowa sieci elektroenergetycznej (Budowa kablowej i napowietrznej linii 

SN 15 1<V). Etap IIP' w miejscowości Niwiski.

12. Przyjęcie:

• informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji 

na terenie powiatu siedleckiego w 2017 r.,

• informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach 

w 2017r.,

• informacji na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 201 7 r.,

• informacji dotyczącej działań na rzecz wprowadzania zmian zasad 

finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

• informacji z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, projektowanie 

i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych 

wyników przetargów za rok 2017,

• informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2017 r.,

• informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

na rzecz rolników w 2017 r.,

• informacji na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. Zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przesmyki do roku 2020”.

14. Przyjęcie rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego dla MOW 

Gostchorz za 2017 r.

15. Przyjęcie rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego dla MOW 

Wojnów za 2017 r.



16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Hołowni - 

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

17. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania pn. ..Zakup 

9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 

/z. najazdem dla wózków/ dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 

Lackim".

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 175 z dnia 22 stycznia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki (zał. nr 2) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 



i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 r. (zał. nr 3) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla 

subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. 

„Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach 

oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta 

i subregionu siedleckiego” (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

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 (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej KRUS 

w-' Siedlcach (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 600 zł zakup nagród 

laureatom kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi” 

(zał. nr 6). W pracach komisji konkursowej uczestniczyć będzie Pani Anna Kaźmierczak- 

Soloducha pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie I transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres listopad - grudzień 2017 r. (zał. nr 7). 

Rozliczenie dotyczy gmin z terenu powiatu siedleckiego, które zawarły „Porozumienie” 

z Powiatem Siedleckim z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 

2017/2018.



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej (zał. nr 8) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Osiny Górne o wykonanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 361 IW na odcinku Osiny Górne - Wola Suchożebrska. 

Zarząd, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi 

możliwości przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej. Na powyższej 

drodze będą wykonywane naprawy bieżące,

• uzgodnił projekt budowlany pn. ..Budowa sieci elektroenergetycznej (Budowa 

kablowej i napowietrznej linii SN 15 kV). Etap IIP’, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 361OW w miejscowości 

Niwiski (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.48.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

• Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

powiatu siedleckiego w 2017 r. (zał. nr 10),

• o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2017 r. 

(zał. nr 11),

• na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Siedlcach w 2017 r. (zal. nr 12),

• dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych (zał. nr 13),

• z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, projektowanie 

i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych 

wyników przetargów za rok 201 7 (zal. nr 14).

• Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2017 r. (zał. nr 15),



• o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników 

w 2017 r. (zał. nr 16),

• na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 17)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował „Program ochrony środowiska 

dla Gminy Przesmyki do roku 2020”.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 18):

• przyjąć rozliczenie dotacji dla MOW Gostchorz za 2017 r. uwzględniające liczbę 

uczniów/wychowanków potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc 

w placówce,

• dokonać rozliczenia różnicy dotacji w kwocie 21.462,28 zł w m-cu lutym 2018 r.,

• przyjęte rozliczenie przekazać do kontroli zgodności przedstawionych danych oraz 

celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2018 r.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 19):

• przyjąć rozliczenie dotacji dla MOW Wojnów za 2017 r. uwzględniające liczbę 

uczniów/wychowanków potwierdzoną wynikami kontroli ograniczoną do liczby miejsc 

w placówce,

• dokonać rozliczenia różnicy dotacji w kwocie - 2.514,98 zł w m-cu lutym 2018 r.,

• przyjęte rozliczenie przekazać do kontroli zgodności przedstawionych danych oraz 

celowości wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 2018 r.



Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 176/343/2018 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

(zal. nr 20).

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia 

wykonania zadania pn. „Zakup 9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo /z najazdem dla wózków/ dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim” (zał. nr 21).

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński
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