Protokół Nr 14/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 20 marca 2019 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 13/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
13 marca 2019 r.
3. Zapoznanie z informacją dotyczącą wycinki krzewów i drzew rosnących w pasie
drogowym dróg powiatowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele
budowlane.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
6. Rozpatrzenie wniosków:


w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
(działka ewid. nr 380/1) w miejscowości Kaczory, w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 43/2,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka
ewid. nr 939/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1029,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 87) w miejscowości Błogoszcz, w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 147/8,



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany
na działkę ewid. nr 158/18,



PWiK Siedlce, ul. Leśna 8 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.
„Budowa

sieci

wodociągowej

wraz

z

przyłączem

wodociągowym

w miejscowości Nowe Opole ul. Lipowa, gmina Siedlce (działka ewid. nr 654),


w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W, w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 400/5 w miejscowości Mościbrody,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Okniny (działka

ewid.

nr

1594/1,

poprzez

umieszczenie

przyłącza

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 973,


w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Okniny (działka ewid. nr 1594/1, w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 973,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177), w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce ewid.
nr 85/2,



Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu, o ustawienie bariery ochronnej
w miejscowości Smolanka (pierwszy zakręt w miejscowości Dziewule) w ciągu
drogi powiatowej nr 3657W,



Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu, w sprawie ustawienia 320 m barier
ochronnych przy drodze powiatowej nr 3666W od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 3638W w kierunku wsi Cielemęc,



mieszkańców miejscowości Osińskie w sprawie naprawy drogi powiatowej
nr 3647W, na odcinku Rosochacz – Osińskie, uzupełnienie dużych ubytków
w nawierzchni, udrożnienie rowów oraz dokonanie naprawy mostu,



w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na części działek nr: 251/2, 244/7, 247/1 w miejscowości Korczew,
dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu przy pałacu.

7. Przyjęcie:


sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2018 roku,



sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2018 roku,



sprawozdania

z

działalności

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2018 roku,


sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2018 roku,



informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2018 roku,



informacji z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok.

8. Podjęcie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Siedlcach o zwołanie sesji Rady Powiatu oraz ustalenie porządku obrad sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
10. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty
w Warszawie o ufundowanie nagród dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.
11. Rozpatrzenie prośby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach
o współorganizowanie powiatowej edycji XXIX Siedleckiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu.
12. Rozpatrzenie prośby Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych w Siedlcach o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów Olimpiady
wiedzy rolniczej w różnych blokach tematycznych.
13. Rozpatrzenie prośby Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego z siedzibą w Siedlcach o wsparcie Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym
2019 oraz Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym 2019 w Skórcu.
14. Rozpatrzenie prośby Prezesa UKS TRAPEZ w Łysowie o wsparcie organizacji
turniejów koszykówki i piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
powiatu siedleckiego.
15. Zaopiniowanie propozycji wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora ZSP
w Mordach.
16. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 13/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Siedlcach w dniu 13 marca 2019 r.

Ad. pkt 3
Pani Bożena Zbieć – kierownik Wydziału Dróg zapoznała Zarząd Powiatu
z informacją dotyczącą wycinki krzewów i drzew rosnących w pasie drogowym dróg
powiatowych. Radny Powiatu Pan Edward Kokoszka zaproponował, aby rozważyć zakup dla
potrzeb powiatu kosiarki bijakowej do koszenia rowów. Zarząd decyzję w sprawie propozycji
podejmie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.
Wydział Dróg przedstawi Zarządowi oferty cenowe kilku firm dotyczące wykaszania rowów
i poboczy, wycinki krzewów i drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/43/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 1).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/44/2019 w sprawie powołania
komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 2).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
(działka ewid. nr 380/1) w miejscowości Kaczory , w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 43/2, na
warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1), w celu budowy przyłącza

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 1029, na warunkach określonych we wniosku,


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 87) w miejscowości Błogoszcz, w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 147/8,
na warunkach określonych we wniosku,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany na działkę ewid.
nr 158/18,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączem wodociągowym w miejscowości Nowe Opole ul. Lipowa, gmina
Siedlce (działka ewid. nr 654)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr 6853.1.10.2019 z dnia 6 lutego 2019 r.,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W, w celu
budowy zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 400/5 w miejscowości
Mościbrody w dniach 11-12.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1, poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 973, na okres 22.03.2019 – 31.12.2034 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 3656W
w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1, w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 973 w dniu 22.03.2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177), w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działce ewid.
nr 85/2, na warunkach określonych we wniosku,



rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu, o ustawienie
bariery ochronnej w miejscowości Smolanka (pierwszy zakręt w miejscowości
Dziewule) w ciągu drogi powiatowej nr 3657W. Zarząd nie widzi potrzeby
ustawiania barier ochronnych w ciągu w/w drogi powiatowej. Zarząd stoi na
stanowisku aby uzupełnić oznakowanie tablicami prowadzącymi U-3b,



rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu, w sprawie
ustawienia 320 m barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 3666W
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W w kierunku wsi Cielemęc.
Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu, w chwili obecnej
nie widzi możliwości ustawienia barier ochronnych na w/w odcinku drogi
powiatowej. Powyższa sprawa zostanie powtórnie rozpatrzona w październiku
br.,



rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osińskie w sprawie naprawy
drogi powiatowej nr 3647W, na odcinku Rosochacz – Osińskie, uzupełnienie
dużych ubytków w nawierzchni, udrożnienie rowów oraz dokonanie naprawy
mostu. W związku z tym, że przedmiotowa droga częściowo nie leży w pasie
drogowym, Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do przedstawienia kosztów
dokumentacji projektowej i kosztów pozyskania niezbędnych gruntów
w ramach ZRID,



uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
części działek nr: 251/2, 244/7, 247/1 w miejscowości Korczew, dla inwestycji
polegającej na rewitalizacji terenu przy pałacu – wpisanym do rejestru zabytków
nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem 397/A z dnia
30.03.1990 r.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2018 roku (zał. nr 4),



sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w 2018 roku (zał. nr 5),



sprawozdanie

z

działalności

Powiatowej

Poradni

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2018 roku (zał. nr 6),

Psychologiczno-



sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
w 2018 roku (zał. nr 7),



informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2018 roku (zał. nr 8),



informację z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok (zał. nr 9)

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

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować pod obrady najbliższej sesji Rady
Powiatu w Siedlcach:


projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w Sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022,



projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2019 rok Powiatu Siedleckiego,



projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego
na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,



projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości zabudowanej.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać również Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres
od 20 lutego do 13 marca 2019 r. z prośbą o przedłożenie pod obrady najbliższej sesji Rady
Powiatu.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/45/2019 w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 10).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium
Oświaty w Warszawie (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił o zakupie nagród, za kwotę 200 zł

dla uczestników etapu powiatowego i etapu rejonowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (nagrody - po 100 zł dla każdego etapu).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siedlcach (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił o zakupie nagrody, za kwotę do
100 zł dla jednego z laureatów XXIX Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Festiwal
odbędzie się 8 maja br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta
Siedlce.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie nie przeznaczył środków finansowych na nagrody dla
laureatów XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbędzie się
w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim (zał. nr 13).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness
i Trójboju Siłowego z siedzibą w Siedlcach (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił dofinansować
kwotą 500 zł organizację Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym 2019 oraz Mistrzostw Polski
Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym 2019 w Skórcu w dniach: 6 – 7 kwietnia br.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższej imprezy.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa UKS TRAPEZ w Łysowie (zał. nr 15),
jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym w organizacji turniejów koszykówki oraz
piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu siedleckiego. Zarząd
postanowił dofinansować zakup pucharów i medali dla uczestników:


powiatowych turniejów koszykówki - kwota do 250 zł,



powiatowych turniejów siatkówki - kwota do 250 zł.

Powyższe środki finansowe pochodzić będą z działu 926.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym – Pani Wicestarosta Siedlecki,
pozytywnie zaopiniował wysokość dodatku funkcyjnego dla Pani Krystyny Zarzeckiej –
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, w wysokości 34 % wynagrodzenia
zasadniczego (zał. nr 16).

Ad. pkt 16
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

