Protokół Nr 8/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 6 lutego 2019 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Pan Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał
zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
30 stycznia 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele
budowlane.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych
na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych.
6. Zaopiniowanie zmiany arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019.
7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych na okres od
1 marca do 31 sierpnia 2019 r. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Siedlecki:


Pani Anna Hołownia – dyrektor SOSW w Stoku Lackim,



Pani Krystyna Zarzecka – dyrektor ZSP w Mordach,



Pan Mirosław Bieniek – dyrektor PPPP w Stoku Lackim.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
9. Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa własności do drzew rosnących w miejscowości
Koszewnica, gm. Kotuń.
10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew w miejscowości
Knychówek.
11. Rozpatrzenie wniosków:



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
ul. Leśna 8, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3608W ul. Lipowa (działka nr ew. 654) w miejscowości Nowe Opole
gm. Siedlce w celu budowy sieci wodociągowej wraz z trzema studniami
rewizyjnymi,



Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”, Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości
Żuków (działka nr ew. 397) gm. Mokobody w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ew. 372/4,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin w imieniu, którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Krzymosze
działka

ewid.

nr

272/1

gm.

Mordy

w

celu

budowy

przyłącza

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego przepompownię
ścieków usytuowaną na działce nr ew. 589,


Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „Ar-Kon” Siedlce w sprawie
uzgodnienia koncepcji projektu budowy kanalizacji deszczowej odwodniającej
pas drogowy drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek
gm. Siedlce,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działka ewid.
nr 1210/7) gm. Siedlce poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 1210/2,



Elmaz Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działka ewid.
nr 1210/7) gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid nr.
1210/2.

12. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o wykonanie chodnika w ciągu dróg
powiatowych nr 3620W i 3663W w miejscowości Drażniew.
13. Rozpatrzenie prośby Zarządu Stowarzyszenia Olimp w Stoku Lackim o objęcie
Honorowym

Patronatem

Starosty Siedleckiego

oraz

pomoc

w

organizacji

Międzygminnego

Turnieju

Piłki

Nożnej

o

Puchar

Starosty

Siedleckiego

organizowanego w dn. 16 lutego br.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego.
15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty należności za usunięcie z drogi
i parkowanie pojazdu VW Passat o nr rejestracyjnym LLU 69KM.
16. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.
Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Siedlcach w dniu 30 stycznia 2019 r.
Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/25/2019 w sprawie powołania
komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 1).
Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/26/2019 w sprawie wyrażenia zgody
na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 2).
Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/27/2019 w sprawie zaopiniowania
zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg
gminnych (zał. nr 3).
Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zmiany arkusza organizacyjnego
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019
(zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował wysokości dodatków motywacyjnych na okres
6 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 sierpnia 2019 r. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Siedlecki według następujących stawek (zał. nr 5):


Pani Anna Hołownia – dyrektor SOSW w Stoku Lackim - w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego,



Pani Krystyna Zarzecka – dyrektor ZSP w Mordach - w wysokości 10% stawki
wynagrodzenia zasadniczego,



Pan Mirosław Bieniek – dyrektor PPPP w Stoku Lackim - w wysokości 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2019 r. i skierował do opiniowania do związków zawodowych (zał. nr 6).
Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, iż prawo własności do drzew rosnących
w miejscowości Koszewnica, gm. Kotuń należy do Powiatu Siedleckiego - właściciela działki
nr ew. 826 stanowiącej drogę powiatową nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica –
droga nr 2 (zał. nr 7).
Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż

drewna pochodzącego

z wycinki drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew
w miejscowości Knychówek w ilości 9,04 m3 za kwotę 976,32 zł brutto (904,00 zł netto)
(zał. nr 8).
Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
ul. Lipowa (działka nr ew. 654) w miejscowości Nowe Opole gm. Siedlce w celu

budowy sieci wodociągowej wraz z trzema studniami rewizyjnymi na
warunkach określonych w załączniku,


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Żuków (działka nr ew. 397) gm. Mokobody w celu budowy
przyłącza kablowego elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 372/4 na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze działka nr ew. 272/1 gm. Mordy w celu budowy
przyłącza

elektroenergetycznego

kablowego

nn

0,4

kV

zasilającego

przepompownię ścieków usytuowaną na działce nr ewid. 589 na warunkach
określonych w załączniku,


uzgodnił koncepcję projektu budowy kanalizacji deszczowej odwaniającej pas
drogowy drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3616W

w miejscowości Strzała (działka nr ew. 1210/7) gm. Siedlce poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na
działce ewid. nr 1210/2, o powierzchni 0,0354 m2, na okres 08.02.2019 r. –
31.12.2049 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 3616W

w miejscowości Strzała (działka nr ew. 1210/7) gm. Siedlce, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 1210/2, o powierzchni
2 m2, w terminie 08.02.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.
Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Wójta Gminy Korczew o wykonanie chodnika
w ciągu dróg powiatowych nr 3620W i 3663W w miejscowości Drażniew (zał. nr 10)
jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek w terminie późniejszym, w związku z brakiem
w chwili obecnej środków finansowych w budżecie Powiatu na powyższą inwestycję.

Do czasu ustalenia możliwości finansowych Powiatu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział
Dróg do przeprowadzenia negocjacji z Wójtem Gminy Korczew dotyczących przygotowania
zadania do realizacji (opracowanie projektu oraz ustalenia współfinansowania ze strony
Gminy).
Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do prośby Zarządu
Stowarzyszenia Olimp w Stoku Lackim (zał. nr 11) i postanowił przeznaczyć kwotę 1000 zł na
ufundowanie medali i pucharów dla uczestników Turnieju.
Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/28/2019 w sprawie ustanowienia
Nagród Starosty Siedleckiego (zał. nr 12).
Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił rozłożyć należność za usunięcie
i przechowywanie samochodu VW Passat o nr rejestracyjnym LLU 69KM w kwocie 6406 zł
plus koszt do dnia odbioru pojazdu z parkingu, na 5 rat płatnych do dnia 5 - go każdego
następnego miesiąca według następujących wysokości :


1 rata – 2406 zł,



2 rata – 1000 zł,



3 rata – 1000 zł,



4 rata – 1000 zł,



5 rata – 1000 zł plus kwota, która narosła od dnia 04.02.2019 r do odbioru pojazdu
z parkingu po dokonaniu wpłaty pierwszej raty.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odbiór pojazdu z parkingu po dokonaniu wpłaty pierwszej
raty w terminie 3 dni od dnia odbioru decyzji Starosty Siedleckiego (zał. nr 13).
Ad. pkt 16
Brak wolnych wniosków.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała Edyta Kopczyk

