Protokół Nr 16/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 3 kwietnia 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 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
27 marca 2019 r.
3. Podjęcie decyzji w sprawie inicjatywy Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego zakupu
dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach samochodu osobowego, z okazji
setnej rocznicy powstania polskiej Policji.
4. Rozpatrzenie wniosków:


Przedsiębiorstwo

Projektowo-Usługowe

„Ar-Kon”

Siedlce

ul.

Kochanowskiego 9/9 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.
„Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.
nr 1200-obręb Białki) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 6/2, 7/3,
8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3, 14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3,
25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1 – rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2,
1215/3, 1215/4, 1215/5, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości
Białki gm. Siedlce”,


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 3610W w miejscowości
Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/3, 286/5) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego plantację borówki amerykańskiej na działce
ewid. nr 286/23,



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 3632W w miejscowości

Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 74,


Gminy Korczew w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W (działka ewid. nr 96) w miejscowości Korczew poprzez
umieszczenie sieci wodociągowej,



Gminy Korczew w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W (działka ewid. nr 96) w miejscowości Korczew w celu budowy sieci
wodociągowej, w terminie 4-5 kwietnia 2019 r.,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid.
nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia
nieruchomości na działce ewid. nr 281/6,



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid.
nr 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 281/6,



Wójta Gminy Kotuń o wykonanie chodnika oraz zatok autobusowych w ciągu
drogi powiatowej nr m3659W w miejscowości Bojmie,



Wójta Gminy Wodynie o ustawienie barier ochronnych w ciągu drogi
powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec oraz w ciągu drogi
powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska,



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,



mieszkańców miejscowości: Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka
Biernaty, Płosodrza o przebudowę drogi powiatowej nr 3628W, na odcinku
od mostu w Rogóźdźcu do drogi wojewódzkiej nr 698.

5. Rozpatrzenie prośby Prezesa XXVII Oddziału w Siedlcach Związku Polskich
Spadochroniarzy o wsparcie finansowe kwotą 8 000 zł „XX Spadochronowych
Mistrzostw Związku Polskich Spadochroniarzy w Skokach na Celność Lądowania”.

6. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach o wsparcie
finansowe zakupu nagród dla laureatów IX Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego
„Pamięci Jana Pawła II”.
7. Zaproszenie od Starosty Powiatu Oberhavel dla grupy młodzieży na 52 Bieg Pamięci
Sachsenhausen-Gendenklauf w terminie od 28 kwietnia do 2 maja br.
8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
9. Zapoznanie z informacją o laureatach zawodów sportowo-młodzieżowych drużyn
pożarniczych w 2018 r. w powiecie siedleckim.
10. Zapoznanie z ofertą P.H.U. MAX Dołhołęka dotyczącą wycinki samosiewek, drzew
i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
12. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Siedlcach w dniu 27 marca 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym – Pana Edwarda Kokoszki
postanowił o przystąpieniu do przedsięwzięcia Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego
(zał. nr 1) i przeznaczył środki finansowe w wysokości 8 000 zł na zakup samochodu
osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:


pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Przebudowa zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 1200-obręb Białki) do
nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3,
14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1
– rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1216/1,

1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Białki gm. Siedlce”, w zakresie
objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.2.56.2019 z dnia
18 stycznia 2019 r.,


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/3, 286/5) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego plantację borówki amerykańskiej
na działce ewid. nr 286/23, na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 74, na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 96) w miejscowości Korczew poprzez umieszczenie sieci wodociągowej na
okres od 5.94.2019 r. do 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,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 96) w miejscowości Korczew w celu budowy sieci wodociągowej w terminie
4-5 kwietnia br., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 281/6
na okres od 9.04.2019 r. do 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 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 281/6 w terminie
9.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o wykonanie chodnika oraz zatok
autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr m3659W w miejscowości Bojmie.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2020 r.,



rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ustawienie barier ochronnych
w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec oraz w ciągu
drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska. Zarząd stoi na
stanowisku, aby w miejscowości Kamieniec uzupełnić oznakowanie tablicą
prowadzącą U-3a; w miejscowości Wola Wodyńska należy ustawić ogrodzenie
dla pieszych U-11a na długości 4 m,



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. Zarząd stoi na stanowisku aby równiarką wyprofilować drogę.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie w II półroczu br., po
rozstrzygnięciu przetargów dotyczących inwestycji na drogach powiatowych,



rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości: Rogóziec, Suchodołek,
Suchodół Wielki, Wólka Biernaty, Płosodrza o przebudowę drogi powiatowej
nr 3628W, na odcinku od mostu w Rogóźdźcu do drogi wojewódzkiej nr 698.
Zarząd widzi potrzebę przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej,
jednak z uwagi na rozdysponowanie środków finansowych w bieżącym roku
nie będzie to możliwe.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa XXVII Oddziału w Siedlcach Związku
Polskich Spadochroniarzy (zał. nr 3), jednogłośnie nie wyraził zgody na wsparcie finansowe
„XX Spadochronowych Mistrzostw Związku Polskich Spadochroniarzy w Skokach na Celność
Lądowania”. Zawody odbędą się na Błoniach Siedleckich w dniach 6 – 8 czerwca br. Starosta
Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższej imprezy.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach
(zał. nr 4), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł /dział 750/ zakup nagród dla

laureatów IX Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”. Konkurs
odbędzie się 26 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole
Oświatowym w Mokobodach.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby w 52 Biegu Pamięci SachsenhausenGendenklauf udział wzięli sportowcy zrzeszeni w Wojewódzkim Ludowym Klubie Sportowym
Iganie Nowe (zał. nr 5). Do WLKS Iganie Nowe należy przekazać zaproszenie od Starosty
Powiatu Oberhavel.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach
(zał. nr 6):


Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo
nr OR.0012.4.3.2019 z dnia 29 marca br.,



Komisji Budżetu – pismo nr OR.0012.2.3.2019 z dnia 29 marca br.,



Komisji Rewizyjnej – pismo nr OR.0012.1.3.2019 z dnia 29 marca br.,



Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo nr
OR.0012.5.2.2019 z dnia 29 marca br.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby w letnim obozie dla młodzieży drużyn
pożarniczych z terenu powiatu siedleckiego w Powiecie Oberhavel udział wzięła drużyna
dziewcząt ze Zbuczyna. Drużyna ta zajęła I miejsce wśród dziewcząt w eliminacjach
powiatowych do zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych
w 2018 r.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby kierownik Wydziału Dróg na kolejne
posiedzenie

przygotował

i

zreferował

propozycję

zlecenia

firmie

P.H.U.

MAX

Dołhołęka wycinki samosiewek, drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach
drogowych dróg powiatowych (wykaz dróg) (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 16/51/2019 w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 9).

Ad. pkt 12


radny Pan Grzegorz Miezianko wystąpił z wnioskiem, aby sfrezować karpy
po wyciętych drzewach w chodniku przy drodze powiatowej w miejscowości
Knychówek. Wydział Dróg na kolejnym posiedzeniu udzieli informacji, czy
chodnik wykonano zgodnie z projektem i przedstawi propozycję rozpatrzenia
wniosku,



radny Pan Kazimierz Prochenka wystąpił z wnioskiem o ustawienie barier
ochronnych przy strażnicy w miejscowości Dziewule, przy drodze powiatowej.
Wydział Dróg na kolejnym posiedzeniu udzieli informacji o kosztach
ustawienia barier ochronnych.

Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

