Protokół Nr XIX/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 24 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 XVIII/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
17 kwietnia 2019 r.
3. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
4. 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.
5. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie budżetu dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim w zakresie Oświaty i Wychowania i Edukacyjnej
Opieki Wychowawczej.
6. Zapoznanie z informacją dyrektora SOSW w Stoku Lackim dotyczącą działań
zmierzających do zmiany struktury wydatków w jednostce.
7. Rozpatrzenie wniosków:


Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych BUDOKAN”
ul. Berka Joselewicza Łosice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3608W obręb Stare Opole (działki ewid. nr: 31, 654) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,



PWiK ul. Leśna 8 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3608W obręb Stare Opole (działki ewid. nr: 31, 654) poprzez umieszczenie
kanalizacji sanitarnej na okres 10.05.2019 r. – 31.12.2044 r.,



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 3641W obręb Tchórzew

(działka ewid. nr 641/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388,


Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid.
nr 177) w celu przebudowy szafki sterowniczej przepompowni ścieków na
wysokości działki ewid. nr 357/1,



w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3615W do nieruchomości ewid. nr 254 w miejscowości
Krześlinek gm. Suchożebry”,



Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu
istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości
Smolanka na działkę ewid. nr 197,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka
ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu
zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 662/2,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie działka ewid.
nr 988/2 w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej
niskiego napięcia nn 0,4 kV zasilającej działkę ewid. nr 662/2,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska
(działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 218/1,



Elmaz Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka
ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 218/1.

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej wniosków w ramach
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-Moduł II - pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia
zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10. Przyjęcie autopoprawki do „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2018 r. obejmującego realizację zadań z zakresu:
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019, Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020
oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie
pieczy zastępczej”.
11. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Siedleckiego.
12. Rozpatrzenie prośby o przekazanie upominków dla uczestników Pikniku Wędkarskiego
z okazji Dnia Dziecka organizowanego w dniu 2 czerwca br. na zbiorniku wodnym
Zalew „Muchawka”.
13. Rozpatrzenie prośby Prorektora ds. Rozwoju UPH o wsparcie finansowe organizacji
Jackonaliów 2019.
14. Rozpatrzenie prośby o wsparcie organizacji imprezy pn. „Ogólnopolskie Debiuty
w Kulturystyce i Fitness, Mistrzostwa Polski IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness”,
która odbędzie się 5 maja br. w Sali Podlasie MOK w Siedlcach.
15. Podjęcie decyzji w sprawie Zestawienia złożonych ofert na które brak jest
wystarczających środków w budżecie powiatu dotyczących

postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji
projektowej.
16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach o dofinansowanie
wyjazdu drużyny dziewcząt na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w grach
zespołowych w Płocku i Sochaczewie.
17. Przyjęcie autopoprawki do Sprawozdania w realizacji Programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2018.
18. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XVIII/2019 z posiedzenia

Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 1):


przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Skoda Fabia o nr rejestr. LSW F675,
z wartością początkową 300 zł brutto, określoną przez rzeczoznawcę,



dokonanie fizycznej likwidacji ww. samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy z T-Mobile
Polska S.A. w Warszawie ul. Marynarska 12, na okres kolejnych dwóch lat tj. na czas określony
od dnia 29.04.2019 r. do dnia 28.04.2021 r., ustalając czynsz od 29.04.2019 r. w wysokości
500 zł netto miesięcznie, który waloryzowany będzie od 2020 r. o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych za 2019 r., ogłaszany w M.P. przez Prezesa GUS
(zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Dyrektor SOSW w Stoku Lackim wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie budżetu dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w zakresie Oświaty
i Wychowania i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej (zał. nr 3). Zwiększyć rozdz. 80134 –
kwota 46000 zł i rozdz. 85403 – kwota 97700 zł. Starosta Siedlecki zawnioskował do Zarządu
Powiatu o poparcie propozycji finansowych Pani Dyrektor. Zarząd Powiatu jednogłośnie
poparł wniosek Starosty.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim dotyczącą działań zmierzających do zmiany struktury
wydatków w jednostce (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Stare
Opole (działki ewid. nr: 31, 654) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 25.04.2019 r. – 10.05.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Stare
Opole (działki ewid. nr: 31, 654) poprzez umieszczenie kanalizacji sanitarnej na
okres 10.05.2019 r. – 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W obręb
Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388 na warunkach
określonych we wniosku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177) w celu
przebudowy szafki sterowniczej przepompowni ścieków na wysokości działki
ewid. nr 357/1, na warunkach określonych we wniosku,



pozytywnie uzgodnił projekt pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3615W do nieruchomości ewid. nr 254 w miejscowości
Krześlinek gm. Suchożebry”,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3657W na działkę ewid. nr 197 w miejscowości Smolanka,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid.
nr 662/2, na okres 29.04.2019 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 3646W
w miejscowości Kłódzie działka ewid. nr 988/2 w celu prowadzenia robót

polegających na budowie linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV zasilającej
działkę ewid. nr 662/2 w terminie 29.04.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,


zezwolił zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn 0,4 kV w celu zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 218/1 na okres
25.04.2019 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 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego działkę ewid. nr 218/1 w terminie 25.04.2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu
(zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XIX/58/2019 w sprawie ustalenia
zasad oceny formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na
podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (zał. nr 7).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do „Sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2018 r. obejmującego realizację zadań
z zakresu: Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019,
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz Wykaz potrzeb
w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej”

polegającą na zmianie na str. 39 w rozdziale VI. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKAŃCOM POWIATU SIEDLECKIEGO, w akapicie 2 dotychczasowej treści:
„Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” na treść: „Powiatowy
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”. Tak zmienione Sprawozdanie Zarząd
Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce Sprawozdania przedłożonego przy piśmie
OR.0022.10.2019 z dnia 5 marca br. (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018
dla Powiatu Siedleckiego (zał. nr 9) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na przekazanie upominków dla
uczestników Pikniku Wędkarskiego organizowanego w dniu 2 czerwca br. na zbiorniku
wodnym Zalew „Muchawka”, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu
(zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 11), postanowił o wsparciu kwotą
do 500 zł organizację Jackonaliów 2019.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie udzielać wsparcia finansowego

na

organizację imprezy pn. „Ogólnopolskie Debiuty w Kulturystyce i Fitness, Mistrzostwa Polski
IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness” przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness
i Trójboju Siłowego w Siedlcach (zał. nr 12). Starosta Siedlecki postanowił o objęciu
Honorowego Patronatu nad powyższą imprezą, która odbędzie się 5 maja br. w Sali Podlasie
MOK przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił unieważnić przetarg na 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” (zał. nr 13). Na pozostałe zadania Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć środki
finansowe.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach
(zał. nr 14), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1500 zł wyjazd drużyny
dziewcząt na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w grach zespołowych, które odbędą
się w maju br. w Płocku i Sochaczewie.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do „Sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018, polegającą na
wykreśleniu na str. 6 sprawozdania zdania: „Na realizację zadania wpłynęły trzy oferty,
pierwsza złożona przez Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe,
druga przez Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach, trzecia przez GLUKS
„Naprzód Skórzec”. Tak zmienione Sprawozdanie Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu, w miejsce Sprawozdania przedłożonego przy piśmie OR.0022.10.2019 z dnia
15 marca br. (zał. nr 15).

Ad. pkt 18
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

