Protokół Nr XXII/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 15 maja 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 XXI/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
9 maja 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego
za 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.”Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach za 2018 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12. Ustalenie ceny sprzedaży drewna, bez względu na gatunek, pozyskanego z wycinki
drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
13. Rozpatrzenie wniosków:



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działki ewid. nr: 1260/3, 978/1) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 978/2,



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 metodą
przewiertu sterowanego,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zmiany w części
decyzji nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. dotyczącej zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki
(działki ewid. nr: 476/1, 493/1, 477/1) w celu budowy linii kablowej SN 15 kV
i linii kablowej nn 0,4 kV,



w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3671W w miejscowości Wielgorz na działkę ewid. nr 458/1,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 281/6,



Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11 w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn: „Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn
0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek,
gm. Siedlce (działki ewid. Nr: 177, 137/4, 140)”,



„Usługi Techniczno-Handlowe” TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia Ø 63 PE wraz z przyłączami średniego ciśnienia Ø 25 PE
w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1,
307/18, 307/22, 669, 671)”,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 281/6,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 149 w obrębie Błogoszcz,



CUKROHURT Siedlce ul. Karowa 22 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi
powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 841
w obrębie Jasinka,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 1083/18,



PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Krucza 6/14
w imieniu którego wystąpił TASTA Usługi Techniczno-Handlowe Siedlce
ul. Poniatowskiego 29 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671)
w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE,



Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu
istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Choja na działki ewid. nr: 134/3, 135/1,



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Pióry Pytki na działkę ewid.
nr 106,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpiła
Pracownia Projektowa Espro sp. z o.o. Łuski 1A w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3617W, 3934W w miejscowości Korczew
(działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz drogi powiatowej nr: 3601W, 3663W
(działki ewid. nr: 202/1, 202/2) obręb Laskowice w celu budowy linii kablowej
SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek
Laskowice wraz z kablem światłowodowym.

14. Podjęcie decyzji w sprawie oferty Związku Spółek Wodnych w Siedlcach dotyczącą
letniego utrzymania dróg powiatowych.
15. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Przesmyki o powierzenie zadania Powiatu z zakresu
letniego utrzymania dróg na terenie Gminy.
16. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie XX Powiatowego Dnia Dziecka.

17. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2018 r. dyrektorowi DPT
„Reymontówka” w Chlewiskach.
18. Zaopiniowanie arkuszy organizacji na rok szkolny 2019/2020 SOSW w Stoku Lackim.
19. Rozpatrzenie prośby o wsparcie Miejskiego Przedszkola nr 25 w Siedlcach materiałami
promocyjnymi, w związku z udziałem w ogólnopolskiej akcji „Sprintem do Maratonu”
oraz organizacją przez Przedszkole biegu przedszkolaków i ich rodzin.
20. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe na wykonanie inskrypcji w kamieniu
pamiątkowym przy drodze powiatowej nr 3662W.
21. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewulach o pomoc finansową
w organizacji Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
planowanych na 21 maja br.
22. Przyjęcie projektu porozumienia i umowy nr 1 o udzielenie dotacji w roku 2019 dla
Gminy Kotuń w kwocie 4241,13 zł na działania promocyjne polegające na wydaniu
książki pt. „Ochotnicze straże Pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość
i współczesność”.
23. Przyjęcie:


sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w 2018 r.,



informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2018/2019 r.

24. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XXI/2019 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 9 maja 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXII/63/2019 w sprawie przyjęcia
Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego za 2018 rok (zał. nr 1).

Zarząd Powiatu Raport o stanie Powiatu Siedleckiego za rok 2018, będący załącznikiem do
powyższej uchwały postanowił przekazać do Przewodniczącego Rady Powiatu celem
przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXII/64/2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXII/65/2019 w sprawie
skonsolidowanego bilansu (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXII/66/2019 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn.
„Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2018 rok (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz
ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok (zał. nr 5) i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 7)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 (zał. nr 8)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXII/67/2019 w sprawie wyrażenia
opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o obniżeniu ceny sprzedaży drewna, bez
względu na gatunek do kwoty 32,40 zł brutto za 1 m3 dla 16,86 m3 drewna. Sprzedaż w formie
ogłoszenia publicznego o sprzedaży (zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działki ewid. nr: 1260/3, 978/1) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 978/2,



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 metodą przewiertu sterowanego w dniach
15.05.2019 r. – 22.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez
zmianę zapisu: „… na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka ewid. nr
476/1, 493/1, 477/1) w celu budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami
zlokalizowanymi w linii ogrodzeń, urządzenia umieszczone zostaną
w poboczu gruntowym pasa drogowego po stronie lewej oraz wykonanie

sześciu przejść poprzecznych” na zapis: „…. na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki gm.
Mordy (działka ewid. nr 476/1, 493/1, 477/1) w celu przebudowy sieci
elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce linii napowietrznej SN 15 kV
i nn 0,4 kV i zastąpieniu ich podziemnymi liniami kablowymi”,


wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Wielgorz na działkę ewid.
nr 458/1,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 281/6 na okres 20.05.2019 r. –
31.12.2034 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz
ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,



pozytywnie

uzgodnił

projekt

pn.:

„Budowa

sieci

i

urządzeń

elektroenergetycznych nn 0,4 kV w pasie drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek, gm. Siedlce (działki ewid. Nr: 177, 137/4, 140)”,


pozytywnie uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Ø 63 PE wraz z przyłączami średniego ciśnienia Ø 25 PE w miejscowości
Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 307/22, 669,
671)”,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 281/6
w terminie 20 - 21.05.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 149 w obrębie Błogoszcz,
określając parametry techniczne,



zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości
stanowiącej działkę ewid. nr 841 w obrębie Jasinka, określając parametry
techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 1083/18, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE, na warunkach określonych w załączniku,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3638W w miejscowości Choja na działki ewid. nr: 134/3, 135/1,



wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Pióry Pytki na działkę ewid. nr 106,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr: 3617W,
3934W w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 185/1, 280) oraz drogi
powiatowej nr: 3601W, 3663W (działki ewid. nr: 202/1, 202/2) obręb
Laskowice w celu budowy linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV
stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Laskowice wraz z kablem
światłowodowym, na warunkach określonych w załączniku.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
dotyczącą letniego utrzymania dróg powiatowych. Zarząd stoi na stanowisku, aby Wydział
Dróg na kolejne posiedzenie przedstawił oferty kilku firm w przedmiotowej sprawie i wtedy
podjęta zostanie stosowna decyzja.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Wójta Gminy Przesmyki o powierzenie zadania
Powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg na terenie Gminy. Wydział Dróg na kolejne
posiedzenie przedstawi oferty kilku firm, odnośnie letniego utrzymania dróg powiatowych
i wówczas podjęta zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 7000 zł /dział 750/
organizację festynu kulturalno-rekreacyjnego pn. XX Powiatowy Dzień Dziecka (zał. nr 12).
Planowany termin festynu - 31 maja 2019 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody
rocznej za 2018 r. dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
(zał. nr 13).

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty arkuszy organizacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2019/2020
(zał. nr 14).

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać materiały promocyjne, będące
w posiadaniu Wydziału Promocji dla Miejskiego Przedszkola nr 25 w Siedlcach, w związku
z udziałem w ogólnopolskiej akcji „Sprintem do Maratonu” oraz organizacją przez Przedszkole
biegu przedszkolaków i ich rodzin (zał. nr 15).

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 1000 zł
wykonanie inskrypcji na kamieniu pamiątkowym przy drodze powiatowej nr 3662W
(zał. nr 16).

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewulach
(zał. nr 17), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł organizację Międzygminnych
Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zawody odbędą się 21 maja br. w Szkole
Podstawowej w Dziewulach.

Ad. pkt 22
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o podpisaniu umowy o udzielenie dotacji
w roku 2019, w wysokości 4241 zł dla Gminy Kotuń na działania promocyjne polegające na
wydaniu książki „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość
i współczesność” (zał. nr 18).

Ad. pkt 23
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w 2018 r. (zał. nr 19),



informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2018/2019 r. (zał. nr 20)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 24
Brak wolnych wniosków.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

