Protokół Nr 92/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 5 września 2016 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 91 /2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych

ze

środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

6. Zaopiniowanie

wniosku

o

przyznanie

dodatku

motywacyjnego

dyrektorowi

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

7. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie o wsparcie
finansowe obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację

dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pn.”Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga
krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie

z Gminą Zbuczyn.

10. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania
powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

11. Zaakceptowanie wniosku w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu

siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2016/2017.

12. Ustalenie:

•

ceny wywoławczej przy II przetargach nieograniczonych na sprzedaż praw

własności nieruchomości położonych w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 101/1 o pow.
0,9111 ha i nr 102/1 o pow. 0,8895 ha,
•

wysokości wadium,

•

składu komisji przetargowej.

13. Podjęcie decyzji o umorzeniu kwoty 2742 zł za usunięcie i przechowywanie pojazdu -

samochodu osobowego marki Nissan X-Trial o numerze rej.
14. Przyjęcie informacji:
•

o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 r.,

•

na temat realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Siedlcach,

•

o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje drogowe ze

źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2016 r.

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony

Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020
-2023”.

16. Rozpatrzenie wniosków:
IMBAU

Przedsiębiorstwo Budowlane Pruszynek 49D,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr

3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci

kanalizacji sanitarnej,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 215),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn

(działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 215),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3641W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 641/3) w celu

budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.:

427/1,427/2,428),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 210/3),
•

Marszałka

Mazowieckiego

Województwa

oraz

działającej

z

jego

pełnomocnictwa firmy KBTO sp. z o.o. w sprawie obniżenia stawek za

umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu
„Internet dla Mazowsza” i ustaleniu nowej stawki poniżej 20 zł/m2,

•

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych I

w Siedlcach ul. Kazimierzowska 33 w sprawie zezwolenia na nieodpłatne
umieszczenie w pasie dróg powiatowych nr: 3616W w miejscowości Purzec

(działka nr ew. 759/2), 3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140),
3666W

w miejscowości

Pióry Pytki

(działka nr ew.

214), 2050W

w miejscowości Sobicze (działka nr ew. 382), 3940W w miejscowości Krześlin

(działka nr ew. 556) tablic informujących o nazwach form ochrony przyrody,
•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr

3619W w miejscowości Czarnoty

(działka nr ew. 138/2) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 308, 307),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
wystąpił

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 985/3).

17. Przyjęcie wysokości opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
18. Uzgodnienie dokumentacji i wyrażenie zgody na zaprojektowanie kanalizacji

sanitarnej.

19. Wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy informacyjnej na ogrodzeniu budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

20. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 -

2019 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym

i finansowym realizowanych przez Powiat

Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku
(zał.nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady

Rady.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku

motywacyjnego

Pani

Annie

FIołowni

dyrektorowi

Specjalnego

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na okres 6 miesięcy tj. od sierpnia 2016 r. do stycznia
2017 r. w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie

o wsparcie finansowe obchodów jubileuszu 100 lecia istnienia jednostki (zał. nr 5),

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup pamiątkowych medalionów dla
wyróżniających się strażaków i osób wspierających działalność OSP oraz 500 zł na organizację

uroczystości.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń

(zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady

Rady.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.”Przebudowa dróg gminnych nr 361328W
i 361312W na odcinku droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk Królowa
Niwa” w partnerstwie z Gminą Zbuczyn (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia

Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie
Gminy Przesmyki (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek w sprawie powierzenia gminom

z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg

powiatowych w sezonie 2016/2017 (zał. nr 9). Zarząd zaakceptował kwotę dotacji dla gmin
z terenu powiatu na realizację zadania w wysokości 260 000 zł.
Kwota dotacji dla poszczególnych gmin przedstawia się następująco:

•

Gmina Domanice

- 9 230,00 zł,

Gmina Korczew

- 20 520,00 zł,

Gmina Kotuń

- 23 510,00 zł,

•

Gmina Mokobody

- 19 940,00 zł,

•

Gmina Paprotnia

- 19 330,00 zł,

•

Gmina Przesmyki

- 24 370,00 zł,

•

Gmina Skórzec

- 15 640,00 zł,

•

Gmina Suchożebry

- 17 750,00 zł,

•

Gmina Wiśniew

- 13 700,00 zł,

•

Gmina Wodynie

- 13 820,00 zł,

•

Gmina Zbuczyn

- 32 790,00 zł,

•

Gmina Siedlce

- 17 730,00 zł,

•

Miasto i Gmina Mordy

- 31 670,00 zł.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił (zał. nr 10):

•

cenę wywoławczą w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż praw własności

nieruchomości położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce dla działki
nr 101/1 o pow. 0,9111 ha na kwotę 1 700 000 zł, dla działki 102/1 o pow. 0,8895 ha

na kwotę 1 600 000 zł,
•

wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w przetargach,

•

skład komisji przetargowych:

Michał Adamczyk

- przewodniczący,

Teresa Szymańska

- członek,

Teresa Wasi luk

- członek,

Emilia Soćko

- członek,

Maciej Tymosiak

- członek,

Andrzej Skaruz

- członek.

W przypadku nieobecności Pana Michała Adamczyka funkcję przewodniczącego pełnić będzie

Pani Teresa Wasiłuk.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o umorzeniu kwoty 2 742 zł za usunięcie

z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdu marki Nissan X-Trial o numerze
rejestracyjnym

usuniętego z drogi na podstawie dyspozycji nr 143/2016 z dnia

9 lipca br. w miejscowości łganie po kolizji i porzuceniu pojazdu (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

•

o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 r. (zał. nr 12),

•

na temat realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Siedlcach (zał. nr 13),

•

o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje drogowe

ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2016 r. (zał. nr 14).
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019
z perspektywą na lata 2020 - 2023” (zał. nr 15) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 16), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie

7.09.2016 r. - 27.09.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 215) na okres 8.09.2016 r. -31.12.2046 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 nr ew. 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 215) w dniu

8.09.2016 r„

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr

3641W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 641/3) w celu budowy przyłącza

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 427/1,427/2, 428),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr 3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza kanalizacji

sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 210/3),
•

w terminie późniejszym rozpatrzy wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego

oraz działającej z jego pełnomocnictwa firmy KBTO sp. z o.o. w sprawie obniżenia
stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu

„Internet dla Mazowsza” i ustalenia nowej stawki poniżej 20 zł/m2,

•

zezwolił na nieodpłatne umieszczenie w pasie dróg powiatowych nr: 3616W

w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/2), 3632W w miejscowości Pruszynek
(działka nr ew. 140), 3666W w miejscowości Pióry Pytki (działka nr ew. 214), 2050W
w miejscowości Sobicze (działka nr ew. 382), 3940W w miejscowości Krześlin (działka

nr ew. 556) tablic informujących o nazwach form ochrony przyrody,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr 3619W

w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 308, 307),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr 3656W

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 985/3).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął kwotę 72 024 zł jako wysokość opłaty za

bezumowne korzystanie z nieruchomości (działki nr ew.: 101/1 o pow. 0,9111 ha, 102/1

o pow. 0,8895 ha - położone w obrębie Ujrzanów gm. Siedlce, będące własnością Powiatu
Siedleckiego), za okres 2 miesięcy tj. sierpień i wrzesień 2016 r. przez Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska 128 w Siedlcach
(zał. nr 17).

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę projektantowi

Szczytno ul. Osuchowskiego 15 na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w miejscowości Kisielany Żmichy gm. Mokobody - działki nr: 296/1,

296/3, zgodnie z przedstawionym projektem. Działki są własnością Powiatu Siedleckiego,
w użytkowaniu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zał. nr 18).

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie na ogrodzeniu

budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 2 tablicy
informacyjnej o lokalizacji Biura Podróży „HAPPY TRAWEL”, na następujących
warunkach (zał. nr 19):

•

umowę najmu zawrzeć na okres 2 lat,

•

kwota czynszu - 1196,79 zł brutto/rok,

•

czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS od dnia

1.01.2017 r.
Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwołaniu w dniu 13 września br. o godz.

1400 sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:
•

podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Powiatu Siedleckiego,
•

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019,
•

podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,

•

podjęcie uchwały

w

sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań

inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń,

•

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn."Przebudowa
dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk
- Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie z Gminą Zbuczyn.

Na tym protokół zakończono
Protokółował: Jan Kołodyński

/

