Protokół Nr XXXVIII/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 4 września 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 XXXVII/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 28 sierpnia 2019 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na 2019 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób niepełnosprawnych ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
7. Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach na rok szkolny 2019/2020.
8. Rozpatrzenie prośby Fundacji Patria Nostra z Zielonki o wsparcie finansowe związane
z udziałem młodzieży szkolnej z Powiatu Siedleckiego w V edycji konkursu Patria
Nostra.
9. Przyjęcie informacji będącej odpowiedzią na wniosek radnego Pana Edwarda Kokoszki
skierowany do Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia br.
10. Rozpatrzenie wniosków:



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego podjazdu do
sklepu na działce ewid. nr 263/2 w miejscowości Krześlinek w ciągu drogi
powiatowej nr 3640W,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W, do
nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 260/2, 261/2 w miejscowości
Łęczycki,



w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 351), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91/5
w miejscowości Seroczyn,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 28/2,



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 3677W w miejscowości Mordy ul. Pusta
w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 1704,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 w Warszawie, w imieniu
której wystąpił INSTAN ul. Mazurska 43 Zielonka, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka
ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 287/12,



Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 132), do nieruchomości stanowiącej
działkę ewid. nr 761/2 obręb Zbuczyn,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid.
nr 602), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr
405/1,



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka
ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
405/1,


GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie, w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości
Zbuczyn gm. Zbuczyn (działka ewid. nr 132)”,



Wójta Gminy Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 538) w miejscowości Stok Lacki ul.
Pałacowa, w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 do budynku
Biblioteki Gminnej (działka ewid. nr 430/2).

11. Zapoznanie z pismem mieszkańców wsi Dziewule dotyczącym sprzeciwu w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją WSD.
12. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XXXVII/2019 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 –
2022 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 3)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki (zał. nr 4) i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Szkoły
Policealnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach na rok szkolny 2019/2020
(zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o nie włączaniu się Powiatu Siedleckiego
w realizację V Edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację będącą odpowiedzią na wniosek
radnego Pana Edwarda Kokoszki skierowany do Zarządu Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu
w dniu 28 sierpnia br. (zał. nr 7).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:


wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego podjazdu do sklepu
zlokalizowanego na działce ewid. nr 263/2 w miejscowości Krześlinek, w ciągu
drogi powiatowej nr 3640W,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W,
do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 260/2, 261/2 w miejscowości
Łęczycki, określając parametry techniczne,



zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 351), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91/5
w miejscowości Seroczyn, określając parametry techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1), w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 28/2,
na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy ul. Pusta w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1704,
na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
działce ewid. nr 287/12, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka ewid. nr 132), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 761/2
obręb Zbuczyn, określając parametry techniczne,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do działki ewid. nr 405/1 na okres 6.09.2019 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 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 405/1 w terminie 6.09.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Zbuczyn gm. Zbuczyn (działka ewid. nr 132)”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.29.2019
z dnia 6.03.2019 r.,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 538) w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa, w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 do budynku Biblioteki Gminnej
(działka ewid. nr 430/2), na warunkach określonych w załączniku.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańców wsi Dziewule dotyczącym
sprzeciwu w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją WSD, przewidzianej do
realizacji na działce nr 2593/4 w miejscowości Dziewule. Zarząd stoi na stanowisku, aby opisać
zainteresowanym – mieszkańcom wsi Dziewule procedurę dotyczącą składania sprzeciwu
w przedmiotowej sprawie (Wydział Budownictwa udzieli odpowiedzi) (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu korekty do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2019 r., przyjętej uchwałą
Nr XXXVI/92/2019 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zarząd postanowił
o wprowadzeniu następujących zmian w w/w Informacji:


na stronie 20 – DZIAŁ 750 – Administracja publiczna, w wierszu 2 od dołu, kwotę
5.799.501,58 zł tj. 43,58%, zastąpiono kwotą 5.718.883,42 zł tj. 42,97%.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XXXVIII/98/2019 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/92/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 r. (zał. nr 10).
Zarząd postanowił przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach uchwałę Nr XXXVIII/98/2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu korekty do Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 –
2022 za I półrocze 2019 r., przyjętej uchwałą Nr XXXVI/94/2019 Zarządu Powiatu z dnia
21 sierpnia 2019 r. Zarząd postanowił o wprowadzeniu następujących zmian w w/w Informacji:



na stronie 2 w poz. I DOCHODY – w wierszu 4, kwotę 59.383.190,00 zł zastąpiono
kwotą 59.393.190,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XXXVIII/99/2019 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/94/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 r. (zał. nr 11). Zarząd
postanowił przekazać Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach uchwałę Nr XXXVIII/99/2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wyróżnić wskazanych pszczelarzy
z Podlaskiego Koła Pszczelarzy oraz ufundować im nagrody - ubrania pszczelarskie za kwotę
do 300 zł brutto, zamiast dyplomów na drewnie zaakceptowanych na posiedzeniu w dniu
28 sierpnia br.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Na tym protokół zakończono.
protokółował Jan Kołodyński

