Protokół Nr 123/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 27 lutego 2017 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 121/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. oraz protokołu nr 122/2017
z dnia 24 lutego 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
4. Rozpatrzenie wniosków:

•

Wójta Gminy Wiśniew o przyjęcie do realizacji przebudowy dróg powiatowych:
1. nr 3634W na odcinku od mostu na rzece Muchawka do miejscowości Wólka

Wiśniewska, 2. nr 3655W na odcinku Mroczki - Domanice,

•

o wyrażenie zgody na usunięcie wierzb i zakrzaczeń rosnących przy działce

nr ew. 1730/2 w miejscowości Żeliszew Duży,
•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ew. 119/1) do działki nr ew. 146
w miejscowości Borki Paduchy,

•

CE Projekt Group sp. z o.o. spółka komandytowa AL płk. Bieliny-

Prażmowskiego

12, 31-514 Kraków w sprawie uzgodnienia remontu

przejazdów kolejowo-drogowych w ciągach dróg powiatowych nr:
- 3666W w miejscowości Stok Lacki (przejazd w km 7.808),
- 3638W w miejscowości Krzymosze (przejazd w km 13.478),

- 3630W w miejscowości Mordy ul. Składowa (przejazd w km 18.629),
- 3628W w miejscowości Zawady (przejazd w km 26.733), wykonanych

w ramach zadania pn: Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach
objazdowych 31, 32, 36 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75

na odcinku Sadowne-Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku
Warszawa-Rembertów-Sadowne ”,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa

którego wystąpił

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce

ul. Ogińskich 25, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3664W w miejscowości Paprotnia (działka nr
ew. 379/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew.369/2),
•

w

sprawie

uzgodnienia

projektu

pn:

„Budowa

kanalizacji

sanitarnej

z przyłączami w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa gm. Siedlce”,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu
budowy przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 159/3),

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

•

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni
ścieków (działka nr ew. 324/9),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości
Niwiski (działka nr ew. 336) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 324/9),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 1024) w celu

budowy przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 1003/18),
•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3602W (działka nr ew. 826) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 769 w miejscowości Koszewnica.

5. Przyjęcie uzupełnienia rozliczenia przez gminę Paprotnia I transzy dotacji celowej
z zakresu zimowego odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Paprotnia za

listopad i grudzień 2016 r.

6. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczona w ewidencji
gruntów i budynków numerem

0 pow. 0,0472 ha położoną w miejscowości

Mordy.

7. Zaopiniowanie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie
Siedleckim w 2016 r.

8. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru herbu powiatu siedleckiego.

9. Rozpatrzenie

prośby

Zarządu

Oddziału

Powiatowego

w

Siedlcach

Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP o ufundowanie nagród dla zwycięzców eliminacji
powiatowych ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”.

10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli i Absolwentów Seminarium
Nauczycielskiego, Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego w Siedlcach

o zakup monografii: „Szkoły kształcące nauczycieli w Siedlcach w latach 1916-1970”.

11. Rozpatrzenie prośby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach o współuczestnictwo

w organizacji konkursu „Bezpiecznie na wsi” oraz ufundowanie nagród rzeczowych.
12. Zapoznanie z opiniami: Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie oraz Wójtów gmin z terenu powiatu siedleckiego dotyczącymi projektu

uchwały

Rady

Powiatu

w

sprawie

ustalenia rozkładu

godzin pracy aptek

ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.

13. Zaopiniowanie projektu zarządzenia dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim w sprawie: Regulaminu korzystania ze stołówki,
wysokości opłat za posiłki wychowanków, uczniów placówki, a także terminu i sposobu
ich wnoszenia.

14. Upoważnienie Starosty Siedleckiego do podpisywania:

•

bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

•

sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu

terytorialnego w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego

zagwarantowanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu

ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 262) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 121/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

oraz protokołu nr 122/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 123/227/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

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

•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wiśniew o przyjęcie do realizacji przebudowy

dróg powiatowych: 1. nr 3634W na odcinku od mostu na rzece Muchawka
do miejscowości Wólka Wiśniewska, 2. nr 3655W na odcinku Mroczki Domanice. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że z chwilą pozyskania środków
finansowych wniosek zostanie ponownie rozpatrzony,

•

wyraził zgodę na usunięcie z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W

na wysokości działki nr ew. 1730/2 w miejscowości Żeliszew Duży jedynie
małych drzewek (samosiewek), zwyczajowo nazywanych zakrzaczeniami,
•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3636W (działka nr ew. 119/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
146 w miejscowości Borki Paduchy,
•

uzgodnił projekt remontu przejazdów kolejowo-drogowych w ciągach dróg
powiatowych nr:
- 3666W w miejscowości Stok Lacki (przejazd w km 7.808),
- 3638W w miejscowości Krzymosze (przejazd w km 13.478),

- 3630W w miejscowości Mordy ul. Składowa (przejazd w km 18.629),
- 3628W w miejscowości Zawady (przejazd w km 26.733), wykonanych
w ramach zadania pn: Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach

objazdowych 31, 32, 36 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75

na odcinku Sadowne-Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku
Warszawa-Rembertów-Sadowne”,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W
w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 379/2) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.369/2),
•

uzgodnił

projekt

pn:

„Budowa

kanalizacji

sanitarnej

z

przyłączami

w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 361OW zgodnie z decyzją Zarządu

Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.178.2016 z dnia 10 stycznia 2017 r.,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy przyłącza

wodociągowego (działka nr ew. 159/3),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3608W

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni
ścieków (działka nr ew. 324/9) dniu 28.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3608W

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 324/9) na okres

28.02.2017 r. - 31.12.2047 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 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 1024) w celu budowy przyłącza
wodociągowego (działka nr ew. 1003/18),

•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3602W (działka nr ew. 826) do nieruchomości stanowiącej działkę

nr ew. 769 w miejscowości Koszewnica.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie przez gminę Paprotnia I transzy

dotacji celowej z zakresu zimowego odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy Paprotnia

za listopad i grudzień 2016 r. (zał. nr 3). Zarząd uznał poniesione wydatki związane z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy oraz przyjął - zgodnie ze złożonym
wyjaśnieniem Wójta Gminy Paprotnia wydatki związane z naprawą sprzętu (wymianą

akumulatorów). Wydatki mieszczą się w limicie do 10% ogólnej dotacji na sezon 2016/2017.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie

postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

o powierzchni 0,0472 ha

położoną w miejscowości Mordy (zał. nr 4), zajętą pod poszerzenie drogi powiatowej.

Zarząd zaproponował wysokość odszkodowania w kwocie 25 zł/m2 działki.
25 zł/m2x 472 m2 = 11 800 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował informację o zrealizowanych

inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2016 r. (zał. nr 5) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie koncepcji herbu

powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 6), jednogłośnie

postanowił dofinansować kwotą do 600 zł (dział 754) zakup nagród dla dzieci i młodzieżyfinalistów eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Finał eliminacji Turnieju na szczeblu
powiatowym odbędzie się 15 marca br. o godz. 1000 w budynku Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ul. Żytnia 39 - sala Rady Wydziału.

Ad. pkt 10

Zarząd

i

Absolwentów

Powiatu

rozpatrując

Seminarium

prośbę

Nauczycielskiego,

Prezesa

Liceum

Stowarzyszenia

Nauczycieli

Pedagogicznego

i

Studium

Nauczycielskiego w Siedlcach (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił o zakupie monografii:

„Szkoły kształcące nauczycieli w Siedlcach w latach 1916-1970”. Zakupione monografie
w ilości 13 szt. w cenie 70 zł/szt. (łączna kwota 910 zł) przekazane zostaną do Gminnych

Bibliotek Publicznych na terenie powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu

rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach

Oddziału Regionalnego w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zał. nr 8)
jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł (dział 750) zakup nagród dla laureatów

etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”. W pracach
komisji konkursowej uczestniczyć będzie Pani Anna Czarnocka - pracownik Wydziału

Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Wójtów Gmin z terenu powiatu siedleckiego

i Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w sprawie projektu

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu siedleckiego. Wójt Gminy Paprotnia zgłosił uwagę do powyższego projektu

uchwały, aby apteka w miejscowości Przesmyki miała wydłużony czas pracy do minimum
8 godzin dziennie. Pozostali Wójtowie gmin z terenu powiatu i Okręgowa Rada Aptekarska

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Zarząd
Powiatu jednogłośnie nie uwzględnił uwagi Wójta Gminy Paprotnia i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego w dotychczasowym

brzmieniu, z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji, (zał. nr 9).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt zarządzenia dyrektora

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w sprawie Regulaminu

korzystania ze stołówki, wysokości opłat za posiłki wychowanków, uczniów placówki, a także
terminu i sposobu ich wnoszenia (zał. nr 10).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie upoważnił Starostę Siedleckiego do podpisywania

(zał. nr 11):
•

bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

•

sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu

terytorialnego w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego

zagwarantowanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu

ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 262) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Budżetu

zawartą w piśmie

BR.0012.2.2.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. dotyczącą pozytywnej opinii projektów uchwał

Rady Powiatu (zał. nr 12).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

