Protokół Nr XVII/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 10 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 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
3 kwietnia 2019 r.
3. Przyjęcie propozycji zlecenia firmie P.H.U. MAX Dołhołęka i Spółdzielni Socjalnej
Serwis Komunalny z/s w Wodyniach wycinki samosiewek, drzew i krzewów oraz
pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. Rozpatrzenie wniosków:


PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektrotechniczny Zeltech ul. Brzeska 139 Siedlce w sprawie
zlokalizowania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W (działka ewid.
nr 616/2) oraz drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid. nr 616/1), obręb
Żeliszew Podkościelny przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 566,



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka
ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 600/2,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid.
nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania
nieruchomości na działce ewid. nr 347,



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid.
nr 329/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 347,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/11 w obrębie Nowe Opole,



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
Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 269,



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 3666W w miejscowości
Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 326/8,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka
ewid. nr 526) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu
zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 600/2,



w sprawie utwardzenia i wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze
powiatowej nr 3605W, na odcinku Chlewiska-Nowaki,



o wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej żwirem na długości 1500 m
oraz wykonanie profilowania na drodze powiatowej nr 3605W, na odcinku
Dąbrówka Stany-Nowaki,



PWiK sp. z o.o. Siedlce, ul. Leśna 8 w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Błogoszcz
ul. Dębowa, gmina Siedlce”,



oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Wójta
Gminy Zbuczyn WI.6730.17.2019 z dnia 27 marca 2019 r. o warunkach
zabudowy,



oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę w części decyzji Wójta Gminy
Przesmyki nr 21/2015 z dnia 4 września 2015 r. o warunkach zabudowy
w zakresie szerokości elewacji frontowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości
w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego udostępnienia powierzchni nadbudówki na dachu,
części dachu oraz ściany budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy
ul. Piłsudskiego 40 dla T-Mobile S.A. Warszawa ul. Marynarska 12.
9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych zapasów.
10. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2019 do umowy nr RS.640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.
2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu
kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Kisielanach.
11. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2019 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014
r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
12. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2019 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia
8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych
powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w działającym
na terenie powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.
13. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2019 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.
14. Podjęcie decyzji w sprawie ustaleń Konwentu Wójtów dotyczących przekazania dotacji
na działania promocyjne.
15. Rozpatrzenie

prośby

Prorektora

ds.

Rozwoju

Uniwersytetu

Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach o wsparcie organizacji XVII edycji międzynarodowego
projektu naukowo-dydaktycznego „International Week”.
16. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników biegu w ramach
Festynu Majowego w Seroczynie, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
17. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Skórzec o ufundowanie pucharów i nagród dla
zawodników biorących udział w III edycji Powiatowego Turnieju Strongman o Puchar
Starosty Siedleckiego.

18. Rozpatrzenie prośby o sfinansowanie zakupu potrzebnych strojów, upominków
do zorganizowania XV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Placówek im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.
19. Rozpatrzenie prośby o wsparcie w organizacji Festynu Rodzinnego w Paprotni w dniu
2.06.2019 r.
20. Wyłonienie laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego.
21. Przyjęcie informacji z sesji otwarcia ofert dot. postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej – 5 zadań.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
23. Rozpatrzenie wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji prowadzonej przez Gminę
Siedlce pn. „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3686W w miejscowości Grabianów i Białki gmina Siedlce”.
24. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg.
25. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Placówki OpiekuńczoWychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu placówce
opiekuńczo-wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-Żmichach oraz
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz
specjalistycznej.
28. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Siedlcach w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedłożoną przez kierownika Wydziału Dróg
propozycję zlecenia firmie P.H.U. MAX Dołhołęka i Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny
z/s w Wodyniach wycinki samosiewek, drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew
w pasach drogowych dróg powiatowych (zał. nr 1). Zarząd zaakceptował wysokość stawki, dla
P.H.U. MAX Dołhołęka w wysokości 1,45 zł/mb + 8 % VAT za wykonanie powyższych prac
w pasach drogowych dróg powiatowych nr:


3615W – Suchożebry-Mordy, na długości

5 900 mb,



3664W – Paprotnia-Łęczycki, na długości

5 100 mb,



3656W – Zbuczyn-Grodziski, na długości

2 900 mb,



3637W – Zbuczyn-Łęcznowola, na długości

3 000 mb,



3611W – Mokobody-Osiny Górne, na długości

4 800 mb,



3940W – Krześlin-Nakory, na długości



3618W – Hołubla-Rzeszotków, na długości

2 700 mb,



3608W – Opole Nowe-Kisielany, na długości

2 800 mb.

10 800 mb,

Zarząd zaakceptował wysokość stawki, dla Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s
w Wodyniach w wysokości 1,30 zł/mb + 8 % VAT za wykonanie powyższych prac w pasach
drogowych dróg powiatowych nr:


2258W – Seroczyn-Borki Serockie, na długości

4 400 mb,



3650W – Żebraczka-Rudnik Duży, na długości

2 000 mb,



3649W – Wodynie Kołodziąż, na długości

3 600 mb,



3647W – Wodynie-Kamieniec, na długości

2 000 mb.

Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek radnego Pana Grzegorza Miezianko, jednogłośnie
postanowił zlecić wykonanie sfrezowania trzech karp po ściętych drzewach, w chodniku przy
drodze powiatowej w miejscowości Knychówek. Cena za usługę 280 zł brutto za sfrezowanie
jednej karpy. Wykonawca chodnika w miejscu po karpach zobowiązał się ułożyć bezpłatnie
kostkę, dokładając potrzebną kostkę. Powyższy chodnik wykonany został zgodnie ze
zgłoszeniem robót budowlanych (nie było na niego projektu).
Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek radnego Pana Kazimierza Prochenki jednogłośnie
postanowił o ustawieniu barier ochronnych przy strażnicy w miejscowości Dziewule, przy
drodze powiatowej. Koszt barierek, 2 barierki 2 m – ok. 1300 zł. Barierki ustawione zostaną,
gdy plac przy którym mają być ustawione zostanie ogrodzony.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XVII/52/2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XVII/53/2019 w sprawie wyrażenia
opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:


odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3602W (działka ewid. nr 616/2) oraz drogi powiatowej
nr 3604W (działka ewid. nr 616/1), obręb Żeliszew Podkościelny przyłącza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 566,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 600/2 w terminie 18.04.
2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 347 na
okres od 16.04.2019 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 w pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 347 w terminie 15-16.04.

2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,


zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/11 w obrębie Nowe Opole
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 269, na
warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 326/8 na warunkach określonych we wniosku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 600/2 na okres od 18.04.2019 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,



wykonać naprawy bieżące na drodze powiatowej nr 3605W, na odcinku
Chlewiska-Nowaki,



dokonać wyrównania równiarką drogi powiatowej nr 3605W, na odcinku
Dąbrówka Stany-Nowaki,



uzgodnił

projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Błogoszcz ul. Dębowa, gmina Siedlce”, w zakresie objętym
decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.35.2019 z dnia 6 marca
2019 r.,


przyjął oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
Wójta Gminy Zbuczyn WI.6730.17.2019 z dnia 27 marca 2019 r. o warunkach
zabudowy,



przyjął oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę w części decyzji Wójta
Gminy Przesmyki nr 21/2015 z dnia 4 września 2015 r. o warunkach zabudowy
w zakresie szerokości elewacji frontowej.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XVII/54/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego
(zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy z T-Mobile
Polska S.A. Warszawa ul. Marynarska 12, na okres kolejnego roku tj. od 29.04.2019 r. do
28.04.2020 r., ustalając czynsz od 28.04.2019 r. w wysokości 500 zł netto miesięcznie
(zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej
ilościowo-wartościowej

Starostwa

Powiatowego

w

Siedlcach,

składników

majątku

wymienionych we wniosku Zespołu Spisowego nr 1 z dnia 9.01.2019 r., po dokonaniu ich
fizycznej likwidacji poprzez utylizację (zał. nr 7). Skutki finansowe – 1537,20 zł.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2019 do umowy
nr RS.640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze
środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2019 do umowy
nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2019 do umowy
nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania
ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego
w działającym na terenie powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu 1/2019 do umowy nr PCPR.82121/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 11).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie przeznaczyć środków finansowych na
dofinansowanie działań promocyjnych polegających na wydaniu książki pt. „Ochotnicze Straże
Pożarne w powiecie siedleckim – przyszłość” (zał. nr 12).

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na wsparcie finansowe organizacji
XVII edycji międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „International Week”.
Przedsięwzięcie zorganizowane zostanie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 13).

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto /dział
750/, zakup nagród dla uczestników biegu w ramach Festynu Majowego w Seroczynie, z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja (zał. nr 14).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1000 zł /dział 750/
zakup pucharów i nagród dla zawodników biorących udział w III edycji Powiatowego Turnieju
Strongman o Puchar Starosty Siedleckiego. Turniej odbędzie się w dniu 2 czerwca br.
w Skórcu, z okazji Dni Skórca (zał. nr 15).

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym – członka Zarządu
Edwarda Kokoszki postanowił dofinansować kwotą do 500 zł zakup potrzebnych strojów,
upominków do zorganizowania XV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Placówek im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie (zał. nr 16).

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu materiałów promocyjnych
będących w posiadaniu Wydziału Promocji, na nagrody uczestnikom Festynu Rodzinnego
organizowanego w Szkole Podstawowej w Paprotni w dniu 2 czerwca br. (zał. nr 17).

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu będący Kapitułą Nagrody Starosty Siedleckiego, jednogłośnie
postanowił o przyznaniu Nagrody Starosty Siedleckiego (zał. nr 18):


Panu Wiesławowi Księżopolskiemu – w dziedzinie: działalność gospodarcza,



Panu Tadeuszowi Radomyskiemu – w dziedzinie: działalność społeczna,
samorządowa i ofiarność w służbie publicznej.

Starosta

Siedlecki

postanowił

przyznać

Nagrodę

Honorową

księdzu

Markowi Bieńkowskiemu – dyrektorowi Caritas Diecezji Siedleckiej.

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z sesji otwarcia ofert dot. postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji
projektowej – 5 zadań (zał. nr 19):


Zadanie I: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”,



Zadanie II: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 3617W”,



Zadanie III: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły”,



Zadanie IV: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji
świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W”,



Zadanie V: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 3659W Kotuń – Oleksin – Bojmie w m. Kotuń”.

Ad. pkt 22
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Nr XVII/55/2019 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(zał. nr 20).

Ad. pkt 23
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na lokalizację inwestycji prowadzonej
przez Gminę Siedlce pn. „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą
powiatową nr 3686W w miejscowości Grabianów i Białki gmina Siedlce” (zał. nr 21).

Ad. pkt 24
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu
w części dotyczącej dróg – stan na 4.04.2019 r.

Ad. pkt 25
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
uchwalenia regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych (zał. nr 22).
Powyższy projekt uchwały zostanie dołączony do wniosku do Wojewody Mazowieckiego
o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie utworzenia placówki Opiekuńczowychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach Żmichach.

Ad. pkt 26
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach
oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz
specjalistycznej (zał. nr 23). Powyższy projekt uchwały zostanie dołączony do wniosku do
Wojewody Mazowieckiego o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie utworzenia
placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach Żmichach.

Ad. pkt 27
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej,
organizacyjnej oraz specjalistycznej (zał. nr 24). Powyższy projekt uchwały zostanie dołączony

do wniosku do Wojewody Mazowieckiego o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie
utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach Żmichach.

Ad. pkt 28
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

