Protokół Nr XXVI/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 12 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 XXV/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
5 czerwca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
4. Przyjęcie rozliczenia II transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2019 r.
5. Rozpatrzenie wniosków:


ELMO S.A. ul. Akacjowa 1 Żelków Kol., w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Nakory (działka ewid. nr 385/1)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV
relacji Siedlce – Sokołów,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 301/2 w obrębie Zbuczyn,



Gminy Zbuczyn w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w celu remontu zjazdu publicznego na działkę ewid. Nr 197 w miejscowości
Smolanka,



PSG sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki
ewid. nr: 535, 598/9, 526, 91/8, 91/6) poprzez umieszczenie sieci gazowej
średniego ciśnienia,



Mont-Gaz ul. Garwolińska 3/2 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 598/9,
526, 91/8, 91/6), w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia w terminie 13.06.2019 r. – 26.06.2019 r.,



ITT Media Telecom 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 –
przejście poprzeczne pod drogą,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Nakory (działka ewid.
nr 385/1) poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV relacji
Siedlce – Sokołów,



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 przyłącza
kablowego niskiego napięcia nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 121/1,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zezwolenia na
zlokalizowanie

w

pasie

drogowym

drogi

powiatowej

nr

3604W

obręb Kotuń (działka nr ew. 1249/1) przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 607/7,


PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia 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 121/1,



PSG sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów, w imieniu której
wystąpił prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kranz-Gaz”
ul. Chopina 34 Siemiatycze

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym
nieruchomość na działce ewid. nr 578/1,


w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy na działki ewid.
nr: 311/4, 313/1,



w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3619W w miejscowości Niwiski na działkę ewid. nr 249/1,



w sprawie zmiany lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3619W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 242 w obrębie Nasiłów,



PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671)
w celu budowy sieci wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działki
ew. nr: 350/1, 128/1, 180/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 180/6.

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
7. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „BIAŁKI” w Białkach
o wsparcie finansowe zakupu nowych strojów dla Grupy Śpiewaczej Białki.
8. Rozpatrzenie prośby KSM Diecezji Siedleckiej, oddz. przy Parafii Św. Teresy
w Siedlcach o pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego, który odbędzie się przy
kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach 16 czerwca br.
9. Rozpatrzenie prośby kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej Instytutu Chemii
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o pomoc finansową
w organizacji XI Ogólnopolskiej Konferencji „Rozpraszanie neutronów i metody
komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”.
10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Hołubli o wsparcie
finansowe organizacji konkursu plastycznego pn. „Paprotnia najpiękniejszą gminą
Powiatu Siedleckiego”.
11. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o dofinansowanie
kwotą 45000 zł realizacji zadania: „Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim
na terenie DPT „Reymontówka” w Chlewiskach”.
12. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie wydania książki „Mgliste sny minionych dni”.
13. Rozpatrzenie prośby Koła Gospodyń Wiejskich w Modrzewiu o wsparcie finansowe
organizacji festynu rodzinnego pt. „Sport to zdrowie”.
14. Rozpatrzenie

prośby

Rektora

Uniwersytetu

Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach o wsparcie finansowe XXI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
15. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyznania nagrody dyrektorowi Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

16. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XXV/2019 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 5 czerwca 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wyniku postępowania konkursowego na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach (zał. nr 1).
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXVI/73/2019 w sprawie zatwierdzenia
nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach (zał. nr 2).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie II transzy dotacji celowej z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2019 r. (zał. nr 3). Zarząd
zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania na kolejne posiedzenie informacji:


o kosztach odśnieżania 1 km dróg powiatowych w gminach: Siedlce, Mordy,
Mokobody,



z czego wynikają różnice w kosztach odśnieżania dróg powiatowych w poszczególnych
gminach przedstawione w rozliczeniu,



dotyczącej propozycji odśnieżania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Nakory (działka ewid. nr 385/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie linii kablowej SN 15 kV relacji Siedlce – Sokołów
w terminie 17.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 301/2 w obrębie Zbuczyn,
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W w celu remontu
zjazdu publicznego na działkę ewid. Nr 197 w miejscowości Smolanka w dniach
7 – 8.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 598/9, 526, 91/8, 91/6)
poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia, na okres 26.06.2019 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 598/9, 526, 91/8, 91/6),
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia w terminie 13 – 26.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy
telekomunikacyjnej linii kablowej – przejście poprzeczne pod drogą, na
warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Nakory (działka ewid. nr 385/1) poprzez umieszczenie linii
kablowej SN 15 kV relacji Siedlce – Sokołów, na okres 17.06.2019 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie działka ewid. nr 988/2 w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV
zasilającego działkę ewid. nr 121/1 w terminie 17.06.2019 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3604W obręb Kotuń (działka nr ew. 1249/1) przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 607/7,
z uwagi na fakt, że w 2017-2018 r. została przeprowadzona kompleksowa
rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W na dł. 7,69 km a wykonawca na
wykonywane prace udzielił 60 miesięcznej rękojmi (data odbioru technicznego:
10 lipca 2018 r.), wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej mogłoby doprowadzić do jej utraty,



zezwolił na zajęcie 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 121/1, na okres 17.06.2019 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość na działce ewid.
nr 578/1, na warunkach określonych w załączniku,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy na działki
ewid. nr: 311/4, 313/1,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Niwiski na działkę ewid.
nr 249/1,



zezwolił na zmianę lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3619W do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 242 w obrębie
Nasiłów, określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy sieci
wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą, na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne (działki ew. nr: 350/1, 128/1, 180/1) w celu budowy

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 180/6, na warunkach określonych w załączniku.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5):


przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Skoda Felicia, o nr rejestracyjnym
LKS 05664 i nr VIN TMBEFF654YX269194, z wartością początkową 250 zł brutto
określoną przez rzeczoznawcę,



dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa
Powiatowego), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu
lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu, z uwagi na brak podstaw prawnych jednogłośnie nie wyraził zgody
na

dofinansowanie

zakupu

nowych

strojów

dla

Grupy

Śpiewaczej

Białki

(zał. nr 6).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym – Pana Grzegorza Miezianko
postanowił o wsparciu kwotą do 1000 zł brutto /dział 750/ organizację Festynu Rodzinnego
w dniu 16 czerwca br. (zał. nr 7). Festyn zorganizowany zostanie przy kościele pw. Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, przy ul Garwolińskiej 19.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej
Instytutu Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 8), przy
jednym głosie przeciw – Pana Edwarda Kokoszki postanowił dofinansować kwotą do 500 zł
brutto /dział 750/ organizację XI Ogólnopolskiej Konferencji „Rozpraszanie neutronów
i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Hołubli
(zał. nr 9), jednogłośnie postanowił ufundować puchar dla najsilniejszego człowieka z terenu
powiatu siedleckiego, uczestnika zawodów Strong Man odbywających się w ramach imprezy
plenerowej w dniu 23 czerwca br.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 45000 zł realizację
zadania: „Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie DPT „Reymontówka”
w Chlewiskach” (zał. nr 10) – wymaga to dokonania zmiany w budżecie powiatu na 2019 r.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu, z uwagi na brak podstaw prawnych, jednogłośnie nie przeznaczył
środków finansowych na wydanie książki „Mgliste sny minionych dni” (zał. nr 11).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Modrzewiu
(zał. nr 12), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1000 zł brutto /dział 750/ zakup
pucharów i medali dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, które odbędą się
w ramach festynu rodzinnego pn. „Sport to zdrowie”. Festyn zaplanowano na 29 czerwca
w miejscowości Karcze.

Ad. pkt 14
Zarząd

Powiatu

rozpatrując

prośbę

Rektora

Uniwersytetu

Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 13), przy jednym głosie przeciw – Pana Edwarda
Kokoszki postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto /dział 750/ XXI Festiwal Nauki
i Sztuki w Siedlcach (zał. nr 13). Tegoroczna edycja festiwalu zaplanowana została w terminie
17 – 20 października 2019 r.
Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem powyższą imprezę.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu nagrody dla Pana
Marka Błaszczyka – dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

w wysokości 3000 zł. Nagroda wypłacona zostanie ze środków DPT „Reymontówka”
w Chlewiskach (zał. nr 14).

Ad. pkt 16
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

