Protokół Nr XXVIII/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 26 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 XXVII/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
19 czerwca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu
Siedleckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
6. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o wsparcie finansowe organizacji
wydarzenia kulturalnego „Zielony Korczew 2019”, poprzez ufundowanie nagród
uczestnikom konkursów o tematyce ekologicznej.
7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
8. Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej do standardów obecnie obowiązujących
w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach.
9. Rozpatrzenie wniosków:


Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1)
w celu umieszczenia dodatkowego przewodu oświetleniowego podwieszonego
do istniejącej linii napowietrznej nn,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 85/3 w miejscowości
Stara Dąbrówka,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 246/2,



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 3666W obręb Stok
Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 372/4,



w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew na działkę ewid. nr 513/1,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 303/2 w obrębie Osiny Dolne,



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 3619W w miejscowości Paprotnia
(działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na działce ewid. nr 61,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3641W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 w miejscowości
Modrzew,



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 3635W obręb Rakowiec
(działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 216/3,



Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Tarcze (działka ewid. nr 187) w celu
umieszczenia dodatkowego przewodu oświetleniowego podwieszonego
do istniejącej linii napowietrznej nn,



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w imieniu którego wystąpił pracownik firmy
„INSTAN” Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne z siedzibą w Zielonce
ul. Kołłątaja 58 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3666W i 3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka ewid. nr
538) i ul. Gryczna (działka ewid. nr 326/4) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączami zasilającymi nieruchomość na
działkach ewid. nr: 326/9, 326/8,


Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 1617W w miejscowości Krześlin
(działki ewid. nr: 915, 655) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
linii kablowej SN 15 kV,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia pasa
drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W w miejscowości Krześlin
(działki ewid. nr: 915, 655) poprzez umieszczenie linii kablowej SN 15 kV,
na okres 22.07.2019 r. – 31.12.2049 r.,



Wójta Gminy Wodynie w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych nr:
1. 3649W Wodynie – Kołodziąż na odcinku Wodynie – Wola Serocka,
2. 3648W Wodynie – Olszyc Włościański na odcinku Wola Wodyńska – Olszyc
Włościański, 3. 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie na odcinku
Kamieniec – Dobrzanów, 4. 2259W Jeruzal – Dębowce – Wodynie na odcinku
Brodki – granica powiatu, 5. 3650W Żebraczka – Rudnik – granica
województwa (Stoczek Łukowski), 6. Wykonanie dokumentacji technicznej
drogi powiatowej nr 2258W Kuflew – Jeruzal – Borki – Seroczyn wraz
z odwodnieniem.

10. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XXVII/2019 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 19 czerwca 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXVIII/77/2019 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022
(zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XXVIII/78/2019 w sprawie
dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
(zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew (zał. nr 4), jednogłośnie
postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1000 zł na zakup nagród uczestnikom
konkursów o tematyce ekologicznej – dzieciom z terenu powiatu siedleckiego. Konkursy
zorganizowane zostaną w ramach wydarzenia kulturalnego „Zielony Korczew 2019”, które
zaplanowane zostało na 4 sierpnia br.

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 Ford Mondeo, o nr rejestracyjnym
WT 48237, z wartością początkową 300 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 8
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie zakupu sprzętu
i oprogramowania niezbędnego do zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa przetwarzania
danych w Starostwie Powiatowym, po zapoznaniu się z przygotowaną przez Wydział
Finansowy analizą stanu finansów Powiatu.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) w celu umieszczenia
dodatkowego przewodu oświetleniowego podwieszonego do istniejącej linii
napowietrznej nn, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w celu budowy
zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 85/3 w miejscowości Stara
Dąbrówka w dniu 27.06.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 246/2, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 372/4, na warunkach
określonych w załączniku,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew na działkę ewid.
nr 513/1,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 303/2 w obrębie Osiny Dolne
określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy
na działce ewid. nr 61, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3641W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 w miejscowości
Modrzew, określając parametry techniczne zgodnie z załącznikiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza kablowego nn

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 216/3, na warunkach
określonych w załączniku,


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Tarcze (działka ewid. nr 187) w celu umieszczenia
dodatkowego przewodu oświetleniowego podwieszonego do istniejącej linii
napowietrznej nn, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3666W,
3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka ewid. nr 538)
i ul. Gryczna (działka ewid. nr 326/4) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia z przyłączami zasilającymi nieruchomość na działkach ewid. nr:
326/9, 326/8, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W
w miejscowości Krześlin (działki ewid. nr: 915, 665) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV,
w terminie 27.06.2019 r. – 22.07.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W
w miejscowości Krześlin (działki ewid. nr: 915, 665) poprzez umieszczenie
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na okres 22.07.2019 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,



rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie w sprawie naprawy nawierzchni
dróg powiatowych nr: 3649W Wodynie – Kołodziąż na odcinku Wodynie –
Wola Serocka, 3648W Wodynie – Olszyc Włościański na odcinku Wola
Wodyńska – Olszyc Włościański, 2259W Jeruzal – Dębowce – Wodynie na
odcinku Brodki – granica powiatu, 3650W Żebraczka – Rudnik – granica
województwa (Stoczek Łukowski), Wykonanie dokumentacji technicznej drogi
powiatowej nr 2258W Kuflew – Jeruzal – Borki – Seroczyn wraz
z odwodnieniem. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania na kolejne
posiedzenie

informacji

dotyczącej

kosztów

doziarnienia

kruszywem

budowlanym drogi powiatowej nr 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie,
na odcinku Kamieniec – Dobrzanów,

Ad. pkt 10
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

