Protokół Nr XXV/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 5 czerwca 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 XXIV/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
29 maja 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
4. Wyrażenie zgody na lokalizację kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej
Ø 14 na działce nr 399/1 położonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, gm. Siedlce.
5. Rozpatrzenie wniosków:


o wzmocnienie kruszywem betonowym lub dolomitowym nawierzchni drogi
powiatowej nr 3633W, ul. Dębowa w Błogoszczy na dł. ok. 100 m,



o zakup drewna w ilości 96,90 m3 w cenie sprzedaży bez względu na gatunek,
w wysokości 35,64 z brutto za 1 m3,



Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” ul. Juliana Grzeszczaka 8A
Mińsk Maz. w sprawie uzgodnienia koncepcji projektu rozbiórki istniejącego
mostu na rzece Świdnica w miejscowości Kotuń w ciągu drogi powiatowej
nr 3659W oraz budowie w jego miejsce nowego obiektu wraz z dojazdami,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia
(działki ewid. nr: 328, 197/2), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na działkach ewid. nr:
357, 361/2,



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 obręb Błogoszcz

(działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 147/8,


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 3633W obręb Pruszyn
(działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
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zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 264/1,


DAGMEB Siedlce ul. Floriańska 40 w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Grubale (działka ewid.
nr 504) w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 38/7,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki
(działki ewid. nr: 476/1, 493/1, 477/1) poprzez umieszczenie linii kablowej SN
15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami (w linii ogrodzeń),



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Wielki
(działki ewid. nr: 476, 493/1, 477/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami
linii ogrodzeń,
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zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości
Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy telekomunikacyjnej linii
kablowej – przejście poprzeczne pod drogą,


PSG sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego Tarnów w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
w Gminie Mordy na odcinku Stok Ruski – Kolonia Mordy”,



mieszkańców ul. Grycznej w Stoku Lackim o wykonanie nawierzchni drogi
powiatowej nr 3633W.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przyznanie nagrody
specjalnej dyrektorowi DPT „Reymontówka” w Chlewiskach.
9. Zapoznanie z projektem protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
22 maja br.
10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu, skierowanie pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Siedleckiego za 2018 rok - uzupełnionego o podpis Starosty Siedleckiego).
11. Podjęcie decyzji w sprawie sfinansowania przejazdu na stadion PGE Narodowy
w Warszawie oraz wyżywienia dla uczniów szkoły, której uczeń zdobył tytuł Mistrza
Ortografii Powiatu Siedleckiego.
12. Rozpatrzenie prośby opiekuna zespołu wokalnego „Seniorzy Kotunia” o sfinansowanie
zakupu strojów dla zespołu.
13. Rozpatrzenie prośby Akademii Sztuki Walki – Brzozów 107, o wsparcie finansowe
kwotą 3500 zł na organizację zawodów: Turniej Karate Kyokushin Polish Cup 2019.
14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Działamy Pomagamy - Skórzec
o dofinansowanie działania pn. „Skórzeckie Biegi Crossowe”.
15. Rozpatrzenie prośby Prezesa Oddziału Rejonowego w Siedlcach Polskiego
Czerwonego Krzyża o wsparcie XVI Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”.
16. Akceptacja przedstawionego przez Prezydenta Miasta Siedlce składu Powiatowej Rady
Rynku Pracy.
17. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XXIV/2019 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 29 maja 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXV/72/2019 w sprawie
upoważnienia przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na lokalizację kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej Ø 14 na działce nr 399/1 położonej w miejscowości Stok LackiFolwark, gm. Siedlce (zał. nr 2). Zarząd Powiatu zobowiązał firmę LIQUID SYSTEM
sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa do przywrócenia do stanu pierwotnego działek przez
które przebiegać będzie powyższa kanalizacja kablowa.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:


wyraził zgodę na wzmocnienie kruszywem betonowym nawierzchni drogi
powiatowej nr 3633W ul. Dębowa w Błogoszczy, na długości ok. 100 m (na
wysokości działek nr: 155/2, 155/6, 155/7). Szacunkowy koszt wykonania
powyższych prac – ok. 6076,20 zł brutto,



wyraził zgodę na sprzedaż drewna w ilości 96,90 m3. Cena sprzedaży bez
względu na gatunek drewna wynosi 35,64 zł brutto za 1 m3. Drewno pozyskane
zostało z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
Powiatu Siedleckiego w 2018 r. Kwota sprzedaży: 96,90 m3 x 35,64 zł/m3 =
3453,52 zł brutto,



pozytywnie uzgodnił koncepcję projektu rozbiórki istniejącego mostu na rzece
Świdnica w miejscowości Kotuń w ciągu drogi powiatowej nr 3659W oraz
budowie w jego miejsce nowego obiektu wraz z dojazdami,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Paprotnia (działki ewid. nr: 328, 197/2), w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
garażowy na działkach ewid. nr: 357, 361/2, na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb
Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 147/8, na warunkach określonych
w załączniku,


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb
Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12, na warunkach
określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 264/1,
na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 38/7, na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików Wielki (działki ewid. nr: 476/1, 493/1, 477/1)
poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV wraz
ze złączami (w linii ogrodzeń), na okres 25.06.2019 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Radzików Wielki (działki ewid. nr: 476, 493/1, 477/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza SN 15 kV, linii kablowej
nn 0,4 kV wraz ze złączami linii ogrodzeń, ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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ul. Kochanowskiego 7a Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144)
w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej, po przedłożeniu przez
Wydział Dróg dodatkowych wyjaśnień,


pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w Gminie Mordy na odcinku Stok Ruski – Kolonia Mordy”,

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.122.2018
z dnia 13 sierpnia 2018 r.,


rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Grycznej w Stoku Lackim o wykonanie
nawierzchni w/w ulicy - drogi powiatowej nr 3633W. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2020 r.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 4) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5):


przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, o nr rej. LLU 69KM
i nr identyfikacyjnym VIN WVWZZZ3BZWE040846, z wartością początkową 400 zł
brutto określoną przez rzeczoznawcę,



dokonanie fizycznej likwidacji w/w 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.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy na kolejne posiedzenie Zarządu przedstawi informację
dotyczącą poniesionych kosztów związanych z powyższym samochodem i otrzymanych
środków finansowych w związku z jego likwidacją.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o przyznanie nagrody specjalnej dyrektorowi DPT „Reymontówka”
w Chlewiskach.
Wydział Promocji i Rozwoju przedstawi na kolejne posiedzenie ocenę działalności dyrektora
jednostki, propozycję wysokości nagrody i jakie środki przeznaczyć na nagrodę.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 maja br. (zał. nr 6).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 7), skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu:


projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego od 1 września
2019 roku,

skierował również:


informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2018 roku,



informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2018 roku,



informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2018 roku,



informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2018 roku,



ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Siedleckiego,



projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Siedleckiego za 2018 rok wraz z załącznikami podpisanymi przez wszystkich
członków Zarządu Powiatu (zał. nr 8)

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o sfinansowaniu przejazdu na stadion PGE
Narodowy w Warszawie oraz wyżywienie dla uczniów szkoły, której uczeń zdobył tytuł
Mistrza Ortografii Powiatu Siedleckiego w konkursie o tematyce ekologicznej. Skutki
finansowe 2200 zł (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu, przy dwóch głosach wstrzymujących – Wicestarosta Siedlecki
i członek Zarządu Grzegorz Miezianko, nie wyraził zgody na sfinansowanie zakupu strojów
dla zespołu wokalnego „Seniorzy Kotunia”, z uwagi na brak podstaw prawnych (zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Akademii Sztuki Walki – Brzozów 107
(zał. nr 11), jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 3500 zł organizację
zawodów: Turniej Karate Kyokushin Polish Cup 2019. Zawody odbędą się w Siedlcach, w hali
sportowej ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6 w dniu 9 listopada br.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Działamy
Pomagamy - Skórzec (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił przekazać materiały promocyjne,
będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla
uczestników „Skórzeckich Biegów Crossowych”. Starosta Siedlecki postanowił o objęciu
Honorowym Patronatem powyższej imprezy.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Oddziału Rejonowego w Siedlcach
Polskiego Czerwonego Krzyża (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił o wsparciu XVI Festynu
„Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe
w wysokości 1475 zł na zakup 25 medali okolicznościowych w cenie 59 zł/szt. dla
krwiodawców i działaczy PCK.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedstawiony przez Prezydenta Miasta
Siedlce skład Powiatowej Rady Rynku Pracy (zał. nr 14).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać materiały promocyjne, będące
w dyspozycji Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, na nagrody dla
uczestników IV Spartakiady Integracyjnej Skórzec 2019, organizowanej w dniu 11 czerwca br.
(zał. nr 15).

Członek Zarządu Kazimierz Prochenka zapoznał Zarząd Powiatu z informacją
dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, że Pan Tadeusz Radomyski - laureat
Nagrody Starosty Siedleckiego w dziedzinie: działalność społeczna, samorządowa i ofiarność
w służbie publicznej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2019 r., za zasługi w działalności na
rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Starosta
Siedlecki zaproponował, aby kopia listu IPN zamieszczona została na stronie Facebooka
Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 16). Zarząd jednogłośnie zaakceptował
propozycję Starosty Siedleckiego.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

