Protokół Nr XLVI/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 30 października 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 XLV/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu
23 października 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
4. Rozpatrzenie wniosków:


PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552)
poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 1427,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid.
nr 1552) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 1427,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 55,



PSG sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a,
w imieniu której wystąpił Mont Gaz ul. Garwolińska 3/2 Siedlce w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza gazu średniego
ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 173/1,



PSG sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a,
w imieniu której wystąpił Mont Gaz ul. Garwolińska 3/2 Siedlce w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości

Tworki (działka ewid. nr 515), w celu budowy przyłącza gazu średniego
ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 135/1,


PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu którego wystąpił
WIMNET Pasynki 42, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3614W (działka ewid. nr 475) obręb Suchożebry w celu budowy
linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV – przejście poprzeczne pod drogą,



OKTEM Energetyka Wycinki Osowskie ul. Wrzosowa 24, w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, studniami światłowodowymi
w celu wprowadzenia linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji
110/15 kV GPZ Korczew kierunek Paprotnia”,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3656W w miejscowościach Zbuczyn (działka ewid. nr 132)
poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia do działki,



GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie, w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 132)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 474/2 w miejscowości Bojmie,



LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 93) obręb Borki Kosy w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej

w

technologii

światłowodowej

z

przyłączami,

szafką

telekomunikacyjną,


w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W
(działki ewid. nr: 669, 308/7) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 308/8 w miejscowości Nowe Opole,



Pana Jacka Izdebskiego - radnego Powiatu Siedleckiego o ujęcie w budżecie
powiatu na 2020 r. realizacji następujących inwestycji:
1. Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 3640W z przepustami
i poboczem na odcinku od drogi pow. nr 3666W do m. Rzążew,

2. Naprawa chodnika przy ul. Lipowej w Zbuczynie,
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3642W
z przepustami i poboczem na odcinku od drogi krajowej do wsi Tęczki,
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3667W
z przepustami i poboczem od wsi Kośmidry do wsi Krzesk na terenie
gm. Zbuczyn,
5. Wykonanie chodnika przy ul. Poręby w Zbuczynie,
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 1800 m w ciągu drogi
powiatowej nr 3655W z poszerzeniem pasa drogowego dla pieszych
i rowerzystów na odcinku od wsi Pluty, Daćbogi do wsi Śmiary,
7. Naprawa chodnika w miejscowości Krzesk Nowy,


Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu Siedleckiego o ujęcie
w budżecie na 2020 r. następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny
Górne o dł. 3,905km wraz z wykonaniem chodnika w m. Mokobody
o dł. ok. 0,800 km,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3937W na odcinku Świniary – Dmochy o długości ok. 1,00 km,
3. Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od 1,00 km za
miejscowością Wólka Proszewska do skrzyżowania dróg powiatowych
w miejscowości Zaliwie Piegawki wraz z wykonaniem chodnika
w miejscowości Zaliwie Szpinki,


Pana Wojciecha Biardy - radnego Powiatu Siedleckiego w sprawie
ustawienia barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 3666W od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W w kierunku wsi Cielemęc.

5. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach o wsparcie finansowe projektu
wydania gry planszowej, tematycznie związanej z historią Powiatu Siedleckiego.
6. Rozpatrzenie prośby Fundacji Konkursu Patria Nostra w Zielonce o włączenie się Powiatu
w realizacje konkursu historycznego Patria Nostra.
7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w Wodyniach
o udzielenie wsparcia finansowego na zorganizowanie konferencji pn. „Jan Filip Carossi.
Rzymianin z urodzenia – Polak z wyboru”.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji utworzenia na obszarze powiatu siedleckiego
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

9. Podjęcie decyzji w sprawie nie przedłużania porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r., zawartego
pomiędzy Zarządem Powiatu w Siedlcach a Prezydentem Miasta Siedlce w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Siedlcach na rok 2020.
10.Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XLV/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 23 października 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XLVI/114/2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1427 na
okres 31.10.2019 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 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 1427 w terminie 31.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 55, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 173/1,
na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515), w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 135/1, na
warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
(działka ewid. nr 475) obręb Suchożebry w celu budowy linii kablowej
elektroenergetycznej 15 kV – przejście poprzeczne pod drogą, na warunkach
określonych w załączniku,



pozytywnie

uzgodnił

projekt

budowlany

pn.

„Budowa

sieci

elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową,
studniami światłowodowymi w celu wprowadzenia linii kablowej SN 15 kV
z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Paprotnia”,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowościach Zbuczyn (działka ewid. nr 132) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia do działki na okres 31.10.2019 r. – 31.12.2054 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 3656W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 474/2 w miejscowości Bojmie,
określając parametry techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 93) obręb Borki Kosy w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej

w

technologii

światłowodowej

z

przyłączami,

telekomunikacyjną, na warunkach określonych w załączniku,

szafką



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W
(działki ewid. nr: 669, 308/7) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr
308/8 w miejscowości Nowe Opole, określając parametry techniczne,



rozpatrzył wniosek Pana Jacka Izdebskiego - radnego Powiatu Siedleckiego
o ujęcie w budżecie powiatu na 2020 r. realizacji następujących inwestycji:
1. Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 3640W z przepustami
i poboczem na odcinku od drogi pow. nr 3666W do m. Rzążew,
2. Naprawa chodnika przy ul. Lipowej w Zbuczynie,
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3642W
z przepustami i poboczem na odcinku od drogi krajowej do wsi Tęczki,
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej

nr 3667W

z przepustami i poboczem od wsi Kośmidry do wsi Krzesk na terenie
gm. Zbuczyn,
5. Wykonanie chodnika przy ul. Poręby w Zbuczynie,
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 1800 m w ciągu drogi powiatowej
nr 3655W z poszerzeniem pasa drogowego dla pieszych i rowerzystów na
odcinku od wsi Pluty, Daćbogi do wsi Śmiary,
7. Naprawa chodnika w miejscowości Krzesk Nowy. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2020 r.


rozpatrzył wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu Siedleckiego
o ujęcie w budżecie na 2020 r. następujących zadań:
1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny
Górne o dł. 3,905km wraz z wykonaniem chodnika w m. Mokobody o dł.
ok. 0,800 km.

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 3937W na odcinku Świniary – Dmochy o długości ok. 1,00 km.

3.

Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od 1,00 km za
miejscowością Wólka Proszewska do skrzyżowania dróg powiatowych
w miejscowości Zaliwie Piegawki wraz z wykonaniem chodnika
w miejscowości Zaliwie Szpinki.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.,



rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy - radnego Powiatu Siedleckiego
w sprawie ustawienia barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 3666W
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W w kierunku wsi Cielemęc.
Ostateczna

decyzja

w

sprawie

wniosku

podjęta

zostanie

przy

opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 3000 zł
wydanie przez Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach gry planszowej, tematyczne związanej
z historią Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na udział Powiatu Siedleckiego
w konkursie historycznym Patria Nostra, organizowanym przez Fundację Konkursu Patria
Nostra w Zielonce (zał. nr 4). Powyższa decyzja podyktowana jest brakiem środków
w budżecie powiatu na wsparcie konkursu.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/
organizację konferencji pn. „Jan Filip Carossi. Rzymianin z urodzenia – Polak z wyboru”,
organizowanej w dniu 1 grudnia br. w Trzcińcu (zał. nr 5). Starosta Siedlecki postanowił
o objęciu honorowym patronatem powyższą konferencję.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję utworzenia na obszarze
powiatu siedleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego
w 2020 r. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie przedłużać porozumienia z dnia 9 lipca
2001 r., zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Siedlcach a Prezydentem Miasta Siedlce
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną

w Siedlcach na rok 2020 (zał. nr 7). Zarząd stoi na stanowisku, aby zadanie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej powierzyć jednostce samorządu terytorialnego działającej
i mającej siedzibę na terenie powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 10
Pan Edward Kokoszka – członek Zarządu Powiatu wniósł o odtworzenie i pogłębienie
rowów przydrożnych dróg powiatowych. Starosta Siedlecki zaproponował, aby powyższe
realizować na remontowanych i przebudowywanych drogach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o odtworzeniu i pogłębieniu rowów przydrożnych na
drogach powiatowych nr:


droga powiatowa nr 3632W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach
Kolonia Mordy i Stok Ruski, droga powiatowa nr 3638W Zbuczyn – Czuryły –
Krzymosze – Wyczłóki, na odcinku od miejscowości Olędy do lasu za
miejscowością Leśniczówka, a także zgłoszona przez radną Panią Magdalenę
Paczóską droga powiatowa nr 3661W, w miejscowości Wólka Proszewska

i przeznaczył na ten cel środki finansowe w kwocie 87000 zł.

Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

