Protokół Nr CXL/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 20 stycznia 2022 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr CXXXIX/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 5 stycznia 2022 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2022 r. Powiatu Siedleckiego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
leasingowych.
6. Przyjęcie analizy poniesionych w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3
Karty

Nauczyciela

oraz

średniorocznej

struktury

zatrudnienia

nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela
w Powiecie Siedleckim.
7. Przyjęcie

sprawozdania

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2021 r.
8. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu:


Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 381 500 zł , ze względu
na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,



Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 138 000 zł,
ze względu na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,



Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o przekroczenie 1/12
planu finansowego o kwotę 30 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,



Dyrektora Domu nad Liwcem w Kisielanach o przekroczenie 1/12 planu
finansowego o kwotę 25 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

9. Rozpatrzenie wniosków:


PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 91/5,



PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
z pełnomocnictwa którego wystąpił KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 34
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140) w celu budowy sieci gazu
średniego ciśnienia,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Żuków (działka ewid.
nr 503/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działkach ewid. nr: 354/2, 356/1,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Żuków (działka ewid.
nr 505/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 354/2,



LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 557 – obręb
Grodzisk) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej wraz z przyłączami,



w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3648W na działkę ewid. nr 1514/6
w miejscowości Wodynie”,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działki ewid. nr; 351, 405) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia,



TRAKT Siedlce ul Sokołowska 161A/A3-026 w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków
komunalnych w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1),



w

sprawie

uzgodnienia

projektu

budowlanego

pn.:

„Budowa

sieci

wodociągowej z przyłączem w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr:
326/4, 535, 366/27)”,


TASTA Siedlce ul Poniatowskiego 29 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia
zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6,



TASTA Siedlce ul Poniatowskiego 29 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia
zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1,



PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego
ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6,



PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego
ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 118,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec (działka
ewid. nr 669/2) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia
zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2,
778/4,



ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości
Kamieniec (działka ewid. nr 669/2) w celu prowadzenia robót polegających na

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 778/4,


w sprawie uzgodnienia rozwiązania odwodnienia planowanej do przebudowy
drogi powiatowej nr 3640W w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt
i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec
– węzeł „Cicibór” (z węzłem) odcinek VI od km ok. 561 + 440 do km ok. 580
+ 190 z węzłem "Borki" o długości 18,750 km”,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 600/2,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 486/1,



LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zmiany
decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.227.2021 z dnia 26.10.
2021 r.,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W
(działka ewid. nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1786
obręb Ozorów,



DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3629W
na działkę ewid. nr 2017, 2019 w miejscowości Klimonty, gmina Mordy”,



Gminy Domanice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie kanalizacji
sanitarnej z przyłączami.

10. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Mokobodach wraz
z Parafią Św. Jadwigi o dofinansowanie kosztów przejazdu mieszkańców z Powiatu
Siedleckiego na obóz zimowy do Poronina w dniach 2.02 – 12.02.2022 r.
11. Rozpatrzenie prośby Redakcji Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie 17 pucharów
w plebiscycie dla najlepszych sportowców i trenerów 2021 r. ogłoszonym przez gazetę
oraz pomoc w przygotowaniu uroczystej ceremonii ich wręczania.
12. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z Parafią pod
wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie finansowe –

opłacenie autobusu na wyjazd młodzieży z Powiatu Siedleckiego na zimowisko
w Czarnej Górze, w dniach 7 – 12 lutego br.
13. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu marki Subaru Forester i jego fizyczna likwidacja.
14. Przyjęcie informacji rocznych przekazanych przez Zarząd Zlewni w Sokołowie Podl.
ustalających wysokość opłaty stałej za usługi wodne:


Nr 751 ZZ Sokołów Podl., OS/2021,



Nr 759 ZZ Sokołów Podl., OS/2020,



Nr 807 ZZ Sokołów Podl., OS/2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań
publicznych w 2022 r.
17. Przyjęcie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie
w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie
powiatu siedleckiego.
18. Przyjęcie:


informacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk
w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2021 r.,



sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego
za 2021 r.,



informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącej
populacji bobrów na terenie Powiatu Siedleckiego.

19. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r.
20. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL
o dofinansowanie zakupu medali dla uczestniczących w Turnieju Piłki Nożnej GOOL
CUP 2022 dzieci i trenerów.
21. Przyjęcie propozycji dotacji celowej dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu
Siedleckiego.

22. Zapoznanie z informacją dotyczącą występowania ASF na terenie Powiatu
Siedleckiego.
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
24. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXIX/2021 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 5 stycznia 2021 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 –
2025 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 r. Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań leasingowych (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedłożoną analizę poniesionych w 2021 r.
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
o których mowa w art. 30, ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 Karty
Nauczyciela w Powiecie Siedleckim (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2021 r. (zał. nr 5).
Zarząd powyższe sprawozdanie postanowił przekazać do:


Regionalnej Izby Obrachunkowej,



Rady Powiatu w Siedlcach,



Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach,



NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze,



Międzyzakładowej Komisji Nr 2864 Pracowników Oświaty,



Dyrektorom placówek oświatowych Powiatu.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu (zał. nr 6):


Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 381 500 zł, ze względu
na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,



Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim o przekroczenie 1/12 planu finansowego o kwotę 138 000 zł,
ze względu na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,



Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o przekroczenie 1/12
planu finansowego o kwotę 30 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2021 r.,



Dyrektora Domu nad Liwcem w Kisielanach o przekroczenie 1/12 planu
finansowego o kwotę 25 000 zł, ze względu na wpłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 91/5,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 503/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid.
nr: 354/2, 356/1, na okres 20.01.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za
pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 505/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 354/2, 356/1 w terminie
20.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid.
nr 557 – obręb Grodzisk) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3648W na działkę ewid. nr 1514/6 w miejscowości
Wodynie”,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W
w miejscowości Seroczyn (działki ewid. nr; 351, 405) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla budynków komunalnych w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr
1249/1), w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.252.2021 z dnia 3.12.2021 r.,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej
z przyłączem w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535,

366/27)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.239.2021 z dnia 5.11.2021 r.,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 130/5, 130/6 w terminie 20.01.
2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 140/3, 138/1, w terminie 20.01.
2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na
działkach ewid. nr: 130/5, 130/6 na okres 20.01.2022 r. – 31.12.2047 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,


zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na
działkach ewid. nr: 140/3, 138/1 na okres 20.01.2022 r. – 31.12.2047 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 3615W
w miejscowości Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 118,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 669/2) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach
ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 778/4, na okres 20.01.2022 r. – 31.12.

2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę
za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 669/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działkach ewid. nr: 776/1, 775, 778/3, 776/2, 778/4 w terminie
20.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



pozytywnie zaopiniował rozwiązanie polegające na odprowadzeniu nadmiaru
wód opadowych i roztopowych z rowów drogi powiatowej do istniejącego rowu
melioracyjnego R-K9,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 600/2,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 486/1,



zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.227.2021 z dnia
26.10.2021 r. w następujący sposób: 1) wycofuje się załącznik graficzny,
zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia 20 stycznia 2022 r.,
stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W
(działka ewid. nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1786
obręb Ozorów, określając parametry techniczne,



uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3629W na działkę ewid. nr 2017, 2019 w miejscowości
Klimonty, gmina Mordy”,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł przejazd
mieszkańców z Powiatu Siedleckiego na obóz zimowy do Poronina (zał. nr 8).

Obóz

zorganizowany zostanie w terminie od 6.02 do 12.02. 2022 r.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przeznaczył środki finansowe w kwocie 1500 zł na
zakup 17 szt. pucharów, jako nagród w plebiscycie dla najlepszych sportowców i trenerów
2021 roku. Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenie pamiątkowych pucharów odbędzie się
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 5000 zł przejazd na
zimowisko dla młodzieży z Powiatu Siedleckiego do Czarnej Góry (zał. nr 10). Zimowisko
zorganizowane zostanie w terminie od 7 do 12.02.2022 r.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 11):


przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, samochodu osobowego marki Subaru Forester o nr rejestracyjnym WLS
11871 z wartością początkową 600 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,



dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje roczne przekazane przez Zarząd
Zlewni w Sokołowie Podl. ustalające wysokość opłaty stałej za usługi wodne (zał. nr 12):


Nr 751 ZZ Sokołów Podl., OS/2021,



Nr 759 ZZ Sokołów Podl., OS/2020,



Nr 807 ZZ Sokołów Podl., OS/2018.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXL/406/2022 w sprawie określenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r. (zał. nr 13).

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXL/407/2022 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez
Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 r. (zał. nr 14).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów
aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy
pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki
ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 15).

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego
za 2021 r. (zał.nr 16),

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.
Przyjął również:


informację Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk
w Mordach z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2021 r. (zał. nr 17),



informację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
dotyczącej populacji bobrów na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 18)

i skierował do Przewodniczącego Rady powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację przedłożoną przez kierownika PCPR
w Siedlcach o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

na

realizację

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

społecznej

osób

niepełnosprawnych w 2021 r. (zał. nr 19).

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup medali
dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej GOOL CUP 2022 (zał. nr 20). Turniej zostanie
rozegrany w dwóch terminach:


20 lutego br. w Kotuniu dla rocznika 2013, w dwóch kategoriach umiejętności: Liga
Mistrzów i Liga Europy,



27 lutego br. w Kotuniu dla rocznika 2011, w jednej kategorii umiejętności.

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował kwotę proponowanej dotacji celowej
z budżetu Powiatu Siedleckiego dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu Siedleckiego
na 2022 r. (zał. nr 21).

Ad. pkt 22
Zarząd Powiatu zapoznał się informacją zawartą w piśmie nr RŚ.6142.1.2022 z dnia
19 stycznia 2022 r. dotyczącą występowania ognisk ASF na terenie Powiatu Siedleckiego
(zał. nr 22).

Ad. pkt 23
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (zał. nr 23) i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 24
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński
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