Protokół Nr 15/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 27 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 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
20 marca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2018 rok”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach.
6. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 – 2022 za okres styczeń-grudzień 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2019 r.
8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wynajęcia miejsca parkingowego dla Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9. Przyjęcie projektu protokołu z kontroli w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
10. Przyjęcie:


sprawozdania merytorycznego z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji
Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2018 r.,



sprawozdania merytorycznego z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kisielanach w 2018 r.,



sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r.

11. Rozpatrzenie wniosków:



Wójta Gminy Wodynie o przekazanie na rzecz Gminy Wodynie ziemi
pozyskanej w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3647W na odcinku od miejscowości Wodynie do cmentarza”,



w sprawie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3645W w miejscowości Czerniejew na działkę ewid. nr 508,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1523/4 w obrębie Mordy,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka
ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 662/2,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości
Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 692,



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 3619W w miejscowości Czarnoty (działka
ewid. nr 138/2), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego fermę drobiu na działkach ewid. nr: 71, 72, 73,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1235), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku usytuowanego na działce ewid. nr 1226/2,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
(działka ewid. nr 23/1) w miejscowości Zaliwie Piegawki, w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku usytuowanego na działce ewid.
nr 31,



Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie zajęcia pasa
drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W (działki ewid. nr: 132, 176)
w miejscowości Olszyc Włościański oraz dróg powiatowych nr: 3653W, 3652W

(działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości Olszyc Szlachecki w celu budowy
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na słupach,


Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie zajęcia pasa
drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W (działki ewid. nr: 132, 176)
w miejscowości Olszyc Włościański oraz dróg powiatowych nr: 3653W, 3652W
(działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości Olszyc Szlachecki poprzez
umieszczenie przyłączy telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na
słupach,



uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na części działki ewid. nr 251/2 w miejscowości Korczew, dla
inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie
istniejących pomieszczeń gospodarczych w budynku zabytkowym pałacu na
kuchnię,



uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach ewid. nr: 244/6, 244/7 oraz części działek ewid. nr: 245, 247/1,
246, 244/3 położonych w miejscowości Korczew, dla inwestycji polegającej na
budowie balustrady na murze oporowym w parku ze schodami zejściowymi oraz
odbudowie i renowacji ogrodzenia murowanego przy skrzydle zachodnim
pałacu na terenie zespołu pałacowo-parkowego,



sołtysa wsi Wólka Leśna o utwardzenie drogi powiatowej nr 3631W we wsi
Wólka Leśna, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania
z drogą gminną.

12. Przyjęcie projektu ogłoszenia publicznej licytacji drewna, przyjmując jako cenę
wywoławczą 50 % dotychczasowej ceny drewna.
13. Zapoznanie z ofertami trzech firm na realizację usługi w zakresie wycinania
samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach dróg
powiatowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu
przeprowadzenia konkursu „Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego”.
15. Zaproszenie z Powiatu Oberhavel na obóz letni dla młodzieży drużyn pożarniczych
z terenu powiatu siedleckiego.

16. Rozpatrzenie prośby Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Kornel”
w Borkach Wyrkach o dofinansowanie XX Regionalnego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Tanecznych.
17. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku o współorganizację przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. „Rodzinna Majówka
z folklorem”.
18. Rozpatrzenie prośby Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej
o wsparcie organizacji XV Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych w Piłce Nożnej.
19. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie: „Rewitalizacja
północno-zachodniej części Zespołu pałacowo-parkowego w Stoku Lackim, Etap I
Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zbiornik wodny”.
20. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie pn. „Wodni odkrywcy
– integracja uczniów SOSW w Stoku Lackim w zakresie edukacji ekologicznej”.
21. Rozpatrzenie prośby Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych w Siedlcach o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów Olimpiady
wiedzy rolniczej w różnych blokach tematycznych.
22. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Siedlcach w dniu 20 marca 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 15/46/2019 w sprawie przedstawienia
„Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok” (zał. nr 1).
Zarząd postanowił przedstawić „Sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za 2018 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,



Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 15/47/2019 w sprawie przedstawienia
„Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2018 rok” (zał. nr 2).
Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia
Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 15/48/2019 w sprawie przedstawienia
„Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury
pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 3). Zarząd postanowił
przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2018 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach”, w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022 za okres styczeń-grudzień
2018 roku (zał. nr 4) i przekazał:


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,



Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 15/49/2019 w sprawie zmiany planu
wydatków na zadania w 2019 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zawarciu umowy najmu części parkingu
wewnętrznego – pierwsze miejsce parkingowe po prawej stronie od wjazdu z ul. Bohaterów
Getta, z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie (zał. nr 6). Umowa zawarta zostanie na
okres 1 roku, tj. od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. Czynsz ustalony został w wysokości 110 zł
netto miesięcznie.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Protokołu z kontroli przeprowadzonej
w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w dniach 11 – 15 marca 2019 r. w zakresie
(zał. nr 7):


stanu organizacyjno-prawnego jednostki kontrolowanej,



przestrzegania standardu usług, opieki i wychowania w placówce,



przestrzegania praw dziecka,



kwalifikacji osób pracujących z dziećmi.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji
Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2018 r. (zał. nr 8),



sprawozdanie merytoryczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Kisielanach w 2018 r. (zał. nr 9),



sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r.
(zał. nr 10).

Zarząd, sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r.
postanowił skierować do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił:


wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Gminy Wodynie nadwyżki ziemi
pozyskanej w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3647W na odcinku od miejscowości Wodynie do cmentarza”,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew na działkę ewid.
nr 508,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1523/4 w obrębie Mordy,
określając parametry techniczne jak we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 662/2, na
warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 692, na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka ewid. nr 138/2), w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego fermę drobiu na
działkach ewid. nr: 71, 72, 73, na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1235), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku usytuowanego na działce ewid. nr 1226/2,
na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
(działka ewid. nr 23/1) w miejscowości Zaliwie Piegawki, w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku usytuowanego na działce ewid.
nr 31, na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W
(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański oraz dróg
powiatowych nr: 3653W, 3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości
Olszyc

Szlachecki

w

celu

budowy

telekomunikacyjnych

przyłączy

światłowodowych na słupach w dniach 24-26 kwietnia 2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,


zezwolił na zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W
(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański oraz dróg
powiatowych nr: 3653W, 3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości
Olszyc Szlachecki poprzez umieszczenie przyłączy telekomunikacyjnych
przyłączy światłowodowych na słupach na okres 26.04 2019 – 31.12.2044 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za
każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,



uzgodnił projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
części działki ewid. nr 251/2 w miejscowości Korczew, dla inwestycji
polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie istniejących
pomieszczeń gospodarczych w budynku zabytkowym pałacu na kuchnię,



uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach ewid. nr: 244/6, 244/7 oraz części działek ewid. nr: 245, 247/1,
246, 244/3 położonych w miejscowości Korczew, dla inwestycji polegającej
na budowie balustrady na murze oporowym w parku ze schodami zejściowymi
oraz odbudowie i renowacji ogrodzenia murowanego przy skrzydle zachodnim
pałacu na terenie zespołu pałacowo-parkowego,



w terminie późniejszym, po rozstrzygnięciu przetargów dotyczących inwestycji
na drogach powiatowych, podejmie decyzję w sprawie wniosku sołtysa wsi
Wólka Leśna o utwardzenie drogi powiatowej nr 3631W we wsi Wólka Leśna,
na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą gminną.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt ogłoszenia publicznej licytacji drewna,
przyjmując jako cenę wywoławczą 50 % dotychczasowej ceny drewna (zał. nr 12).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertami trzech firm na realizację usługi w zakresie
wycinania samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach dróg
powiatowych (zał. nr 13).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 15/50/2019 w sprawie ustanowienia
oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia konkursu „Powiatowe Dyktando
o Pióro Starosty Siedleckiego” (zał. nr 14).

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie zaproszenia
z Powiatu Oberhavel dotyczącego udziału w letnim obozie dla młodzieży drużyn pożarniczych
z terenu powiatu siedleckiego, po przedstawieniu kandydatów do udziału w powyższym obozie
– laureaci konkursów pożarniczych.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Regionalnego Stowarzyszenia KulturalnoOświatowego „Kornel” w Borkach Wyrkach (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił
dofinansować kwotą do 500 zł brutto zakup nagród laureatom XX Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek o współorganizację przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą
„Rodzinna majówka z folklorem” (zał. nr 16). Przedsięwzięcie zorganizowane zostanie
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniu 19 maja br.

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Rektora Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę
do 500 zł laureatom XV Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych
i Zakonnych w Piłce Nożnej. Powyższe zawody odbędą się w dniach 1 – 2 maja br. na Stadionie
Miejskim w Siedlcach.

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie: „Rewitalizacja
północno-zachodniej części Zespołu pałacowo-parkowego w Stoku Lackim, Etap I Remont
zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zbiornik wodny”.
Koszty kwalifikowane zadania – 94 673,14 zł,
Wnioskowana kwota dotacji – 85 205,00 zł,
Planowany wkład własny 9 468,14 zł.

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie: pn. „Wodni
odkrywcy – integracja uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim w zakresie edukacji ekologicznej”.
Koszty kwalifikowane zadania – 58 774,41 zł,

Wnioskowana kwota dotacji – 44 804,00 zł,
Planowany wkład własny – 13 970,41 zł.

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł /dział 900/ zakup
nagród laureatom XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (zał. nr 18),
której Finał Okręgowy odbędzie się w dniach 12 – 13 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 4
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ad. pkt 22
Brak wolnych wniosków.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

