Protokół Nr L/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 27 listopada 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 XLIX/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada
2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
4. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Siedleckiego.
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 ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7. Rozpatrzenie wniosków:


w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 368/7,



LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 421/1) obręb Ługi Wielkie w celu budowy sieci kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej z przyłączami,



Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin
Jeziorna w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowościach: Rudnik Duży, Rudnik Mały (działki ewid. nr 42/2, 599)

poprzez umieszczenie przewodów ALF, OPGW w związku z budową sieci
elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy Aglomeracją Warszawską a Siedlcami,


PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Domanice Kolonia (działki ewid.
nr: 307, 258/1, 260/18, 260/20, 252/15) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/49,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Domanice Kolonia
(działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18, 260/20, 252/15) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 252/49,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Wólka Wiśniewska (działka
ewid. nr 1065/1) obręb Mościbrody (działki ewid. nr: 33/19, 33/23, 384/1)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 33/20,



Multiconsult Polska sp. z o.o. Warszawa ul. Bonifraterska 17 o wydanie opinii
dla Projektu Podziału Kompetencji inwestycji pn. „Budowa autostrady A2
Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec w km ok. 561+500 do
węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”,



GDDKiA w sprawie uzgodnienia zaproponowanej trasy przejazdu relacji
Kukuryki – Siedlce (Stadler Polska sp. z o.o. ul. Targowa 50 Siedlce) przejazdu
sześciu pojazdów nienormatywnego (na terenie powiatu siedleckiego przejazd
dotyczy drogi powiatowej nr 3686W – ul. Łukowska).

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie
Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie powierzenia
zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
12. Rozpatrzenie prośby Organizatorów „ II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla
uczniów klas III-VI” i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Pierwszego Pułku
Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim o dofinansowanie
nagród dla finalistów Konkursu.
13. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XLIX/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 20 października 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr L/125/2019 w sprawie dokonania
zamian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zapozna się z projektem uchwały Rady
Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego.

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 2)
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
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (zał. nr 3)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowane pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 368/7, na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 421/1) obręb Ługi Wielkie w celu budowy sieci kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej z przyłączami, na warunkach
określonych w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowościach: Rudnik Duży, Rudnik Mały (działki ewid. nr 42/2, 599)
poprzez umieszczenie przewodów ALF, OPGW w związku z budową sieci
elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy Aglomeracją Warszawską a Siedlcami
na okres 27.12.2019 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 3654W
w miejscowości Domanice Kolonia (działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18,
260/20, 252/15) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/49 na okres 29.12.2019 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 3654W
w miejscowości Domanice Kolonia (działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18,

260/20, 252/15) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 252/49
w terminie 29.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Wólka
Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) obręb Mościbrody (działki ewid. nr:
33/19, 33/23, 384/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 33/20
w terminie 29.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zaopiniował Projekt Podziału Kompetencji inwestycji pn. „Budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec w km ok. 561+500 do
węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”, zgodnie z treścią załączonego
pisma,



nie uzgodnił trasy przejazdu sześciu pojazdów nienormatywnych, z uwagi na
przekroczone maksymalne naciski osi, dopuszczalne dla sieci dróg
powiatowych (8 ton/oś) oraz znaczną rzeczywistą masę całkowitą zespołów
pojazdów. Ponadto w tatach 2017 – 2018 przeprowadzona została przebudowa
powyższej drogi, a przedmiotowy odcinek objęty jest 71-miesięczną rękojmią
na wykonane prace.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr L/126/2019 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych
w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(zał. nr 5).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
(zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej (zał. nr 7) ) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku
w sprawie powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej
(zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać zakupu nagród dla
finalistów II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III – VI, który
zorganizowany zostanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim (zał. nr 9).
Zakup nagród nie może zostać dofinansowany, konkurs nie ma charakteru powiatowego.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odpowiedzieć na ofertę sprzedaży
nieruchomości przez firmę Orange Polska, położonej w Siedlcach przy ul. Murarskiej 13
(zał. nr 10). Zarząd Powiatu postanowił zaproponować Orange Polska – właścicielowi
powyższej nieruchomości kwotę 800 000 zł za jej zbycie. Ostateczna decyzja w sprawie zakupu
nieruchomości podjęta zostanie przez Radę Powiatu w Siedlcach.

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

