Protokół Ni 158/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 11 października 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 156 z dnia 29 września 2017 r. oraz protokołu nr 157/2017 z dnia
2 października 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych

ze

środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 4.000.000 zł.
7. Rozpatrzenie prośby firmy FEDRO sp. z o.o. Osieck ul. Kolejowa 1 o nienaliczanie kar
umownych z tytułu niezrealizowania w terminie robót wynikających z umów:

D.273.22.2017 z dnia 7.07.2017 r. oraz D.273.23.2017 z dnia 7.07.2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9. Rozpatrzenie wniosków:
•

Pana Andrzeja Wróbla oraz Pana Sławomira Górki - radnych Powiatu o ujęcie
w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących zadań

inwestycyjnych

na drogach

powiatowych:

1.

Wykonanie nawierzchni

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3638W - ul. Klonowa w Zbuczynie
o długości 1 000 m, 2. Wykonanie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr

3638W na odcinku od drogi powiatowej nr 3666W do miejscowości Choja
o długości 1 500 m, 3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi

powiatowej nr 3656W - ul. Lipowa w Zbuczynie o długości 300 m, 4.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3656W na

odcinku Okniny Stare - Radomyśl o długości 1 200m, 5. Wykonanie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Grodzisk o długości 700

m, 6. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Januszówka o długości 700 m, 7. Wykonanie chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3637W ul. Poręby w Zbuczynie o długości 700 m, 8. Wykonanie

nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3640W - na odcinku od

drogi powiatowej nr 3666W do miejscowości Rzążew o długości 1 200 m,
9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3639W -

od drogi powiatowej nr 364IW do miejscowości Modrzew o długości 700 m,
10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3667W

na odcinku Krzesk Majątek - Kośmidry o długości 3 000 m, 11. Wykonanie

nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3642W Krzesk - Tęczki
o długości 2 000 m, 12. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3657W w miejscowości Smolanka o długości 1 000 m, 13. Wykonanie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3656W - ul. Akacjowa w miejscowości Dziewule

o długości 1 000 m,
•

Pana Wiesława Klimka - radnego Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu

na 2018 r. wykonania nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr

3675W na odcinku Józefin - Polaki,
•

Pana Henryka Kornecia i Pani Małgorzaty Osińskiej - radnych Gminy

Suchożebry o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania
następującego zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej: 1. Budowa
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku Krynica

- Stany Duże,
•

Pana Kazimierza Oknińskiego - radnego Gminy Wiśniew o ujęcie w planie

budżetu powiatu na 2018 r. wykonania remontu drogi powiatowej nr 3656W na
odcinku Stare Okniny - Radomyśl o długości 1 300 m,
•

Wójta Gminy Zbuczyn o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania
następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Kontynuacja
budowy chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie, 2. Wykonanie nawierzchni

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki

o długości 700 m, 3. Wykonanie projektu drogi powiatowej nr 3667W na

odcinku Krzesk - Majątek - Krzesk - Królowa Niwa, 4. Wykonanie kładek dla
pieszych nad rzeką Zbuczynką na ul. Klonowej i ul. Młynarskiej,
•

Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r.
wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
1. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 3652W,

3648W o długości 700 m, 2. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej nr 3651 W, w miejscowości Olszyc Włościański o długości 300 m,

•

Pani Małgorzaty Osińskiej - radnej Gminy Suchożebry o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy

drogi powiatowej nr

3612W na odcinku Krynica - Nakory o długości 1 450 m,

•

Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania
następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Przebudowa

drogi powiatowej nr 360IW na odcinku Korczew - Laskowice, 2. Przebudowa
drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Laskowice-Góry-Drażniew-Tokary,
3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Korczew, 4. Budowa

chodnika dla pieszych w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej nr
3934W, 5. Budowa chodnika w miejscowości Drażniew w ciągu drogi
powiatowej nr 3620W, 6. Budowa chodnika w miejscowości Tokary w ciągu

drogi powiatowej nr 3663W, 7. Budowa chodnika w miejscowości Szczeglacin
w ciągu drogi powiatowej nr 3936W,

•

Pani Zofii Guzek - radnej Gminy Siedlce o ujęcie w planie budżetu powiatu na

2018 r. wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698

wraz z wykonaniem odwodnienia, chodnika, ścieżki rowerowej,
•

Pana Wojciecha Skolimowskiego - radnego Gminy Przesmyki o ujęcie w planie

budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy

drogi powiatowej nr

3663 W na odcinku Łysów - granica powiatu - Hruszew o długości 2 700 m,

•

mieszkańców miejscowości Kamieniec o ujęcie w planie budżetu powiatu na
2018 r. wykonania przebudowy

drogi powiatowej nr 3647W na odcinku

Kamieniec -■ Dobrzanów,
•

Pana Tomasza Miszty - radnego Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu na
2018

r.

wykonania

następujących

zadań

inwestycyjnych

na

drogach

powiatowych: 1. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

nr: 365IW, 3648W na odcinku Olszyc Włościański do boiska sportowego

o długości 800 m, 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowościach: Przywory Duże, Domanice
Kol. na odcinku od granicy Gminy do Szkoły Podstawowej w Domanicach Kol.
o długości 4 700 m oraz uwzględnienie tej inwestycji w Wieloletniej Prognozie
Finansowej,

•

Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania
następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie

nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin - Polaki,
2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości

Bojmie, 3. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3605W

ul. Reymonta w Kotuniu, 4. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3604W w miejscowości Trzemuszka,

•

Pana Mariusza Dorosza - sołtysa Borków Siedleckich o ujęcie w planie budżetu

powiatu na 2018 r. wykonania nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 3616W

na odcinku od mostu na rzece Liwiec do miejscowości Przygody o długości
4 000 m,

•

mieszkańców

wsi Hruszew o przebudowę drogi powiatowej nr 3663W

na odcinku Łysów-Hruszew przebiegającej przez tereny Gminy Przesmyki,

•

Pani Marioli Bobrowskiej - radnej Gminy Suchożebry o ujęcie w budżecie
powiatu na rok 2018 budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi 3615 W
w miejscowości Kownaciska długości ok. 1500m,

•

Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Siedleckiego
o wprowadzenie do budżetu powiatu na rok 2018 niżej wymienionych zadań

inwestycyjnych:
ajbudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3666W okolice
l.
przejazdu kolejowego i dalej w kierunku miejscowości Pustki, chodnik
w miejscowości Pustki i Grubale. Remont nawierzchni asfaltowej ze względu

na liczne ubytki,

bjremont istniejących chodników na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości
Stok Lacki w ciągu drogi powiatowej nr 3666W,

cjbudowa chodników na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości Stok Lacki

po drugiej stronie,

d) remont nawierzchni na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości Stok Lacki
2. budowa drogi powiatowej 3633W na odcinku od ul. Siedleckiej w Stoku

Lackim do miejscowości Błogoszcz,
3. budowa drogi powiatowej nr 3633W od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do

drogi krajowej nr 2,
4. remont drogi powiatowej nr 3632W

ajremont nawierzchni w miejscowości Błogoszcz,

b) remont nawierzchni od ośrodka zdrowia w Pruszynie do drogi woj. 698,
cjremont chodnika w miejscowości Pruszyn i Pruszynek,

djbudowa nowego chodnika w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek,
Błogoszcz

i Golice od szkoły do boiska szkolnego,
5. na drodze powiatowej nr 3617W wykonanie:

a) nawierzchni na odcinku granica miasta Siedlce do Żaboklik,
bjprzebudowa chodnika na odcinku granica miasta Siedlce do Żaboklik,

c) budowa chodnika na odcinku Żabokliki - Golice,
djbudowa ścieżki rowerowej na odcinku granica miasta Siedlce-Golice,
6. na drodze powiatowej nr 3616W remont nawierzchni, budowa chodników

i ścieżki rowerowej, remont mostu.

7. na drodze powiatowej nr 3644W remont chodnika i budowa ścieżki
rowerowej (Iganie-droga krajowa nr 2),
8. na drodze powiatowej nr 3634W remont nawierzchni i budowa

chodnika(Wołyńce-Mościbrody),
9. budowa ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim,

•

dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej

oraz przyłącza wodociągowego,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) poprzez

umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
do działki nr ew. 1319/1,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) w celu
budowy przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 42/15,
•

w Sprawie: 1. Stwierdzenia

Wójta Gminy Skórzec oraz

wygaśnięcia decyzji D.6852.39.2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie wydania

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3645W

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) poprzez umieszczenie

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 26),
2. Zezwolenia Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew.
570/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 26),

•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Aleje Jerozolimskie 132 Warszawa
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3650W Obręb Rudnik Mały (działka nr ew. 42/2), obręb Rudnik
Duży (działka nr ew. 599) w celu budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu

sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a miastem Siedlce,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości
Łęczno wola

(działka

nr

ew.

338/4)

poprzez

umieszczenie

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 294,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W w

miejscowości Łęczno wola (działka nr ew. 338/4) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4

kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 294),
•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości
Czachy (działka nr ew. 569) w celu prowadzenia robót polegających na budowie

doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,
•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3652W

w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) poprzez umieszczenie doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,

•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb
Myrcha (działka nr ew. 939/1), obręb Wólka Wiśniewska (działka nr ew.

1065/1)

w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza

światłowodowego,
•

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4A,
MONT GAZ Siedlce ul.

w imieniu którego wystąpił

Garwolińska 3/2 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka nr
ew.

144) w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 753),

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 1083/17 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele
budowlane.

11. Rozpatrzenie

wniosku

o

dofinansowanie

zakupu pucharów dla uczestników

III Skórzeckiego Biegu Niepodległościowego organizowanego w dniu 5 listopada br.

w Skórcu.

12. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wykładu nt. „Fizjoterapia w codziennym życiu
kobiety” podczas Powiatowej

Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie

Domowym, Ekologii i Przedsiębiorczości.

13. Podjęcie decyzji odnośnie wysokości kosztów za pobyt dziecka wychowanki z Powiatu

Warszawskiego Zachodniego w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
14. Zaopiniowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy
Wodynie do 2032 r.

15. Przyjęcie informacji dotyczącej inwestycji realizowanej przez Powiat Siedlecki

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory”, będącej
odpowiedzią na interpelację ustną radnego Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną na

XXXIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach.

16. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego dzierżawy części trawnika przed budynkiem

Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 na ustawienie potykacza
sklepu Spiżarnia Młodości.

17. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 156/2017 z dnia 29 września 2017 r.

oraz protokołu nr 157/2017 z dnia 2 października 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 158/299/2017 w sprawie dokonania

zamian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat
Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

(zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na
posiedzenia merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 zł (zał. nr 4) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej

Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę firmy FEDRO sp. z o.o. Osieck ul. Kolejowa 1

(zał. nr 5) jednogłośnie postanowił o nienaliczaniu kar umownych z tytułu niezrealizowanych
w terminie robót wynikających z umów: nr D.273.22.2017 z dnia 7.07.2017 r. - dotyczy

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie.. Zbuczyn, na odcinku

Dziewule -- Grodzisk” oraz nr D.273.23.2017 z dnia 7.07.2017 r. - dotyczy zadania

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów
na odcinku Przesmyki - Zawady”.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 158/300/2017 w sprawie wyrażenia

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

•

rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Wróbla oraz Pana Sławomira Górki - radnych
Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących
zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie nawierzchni

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3638W - ul. Klonowa w Zbuczynie
o długości 1 000 m, 2. Wykonanie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr

3638W na odcinku od drogi powiatowej nr 3666W do miejscowości Choja

o długości 1 500 m, 3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
powiatowej nr 3656W - ul. Lipowa w Zbuczynie o długości 300 m,
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3656W na

odcinku Okniny Stare - Radomyśl o długości 1 200m, 5. Wykonanie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Grodzisk o długości 700

m, 6. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości
Januszówka o długości 700 m, 7. Wykonanie chodnika w ciągu drogi

powiatowej nr 3637W ul. Poręby w Zbuczynie o długości 700 m, 8. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3640W - na odcinku od

drogi powiatowej nr 3666W do miejscowości Rzążew o długości 1 200 m.
9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3639W -

od drogi powiatowej nr 3641W do miejscowości Modrzew o długości 700 m,
10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3667W

na odcinku Krzesk Majątek - Kośmidry o długości 3 000 m, 11. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3642W Krzesk - Tęczki
o długości 2 000 m, 12. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr

3657W w miejscowości Smolanka o długości 1 000 m, 13. Wykonanie chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3656W - ul. Akacjowa w miejscowości Dziewule

o długości 1 000 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie
przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pana Wiesława Klimka - radnego Powiatu o ujęcie w planie

budżetu powiatu na 2018 r. wykonania nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin - Polaki. Ostateczna decyzja

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu

na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pana Henryka Kornecia i Pani Małgorzaty Osińskiej radnych Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r.

wykonania następującego zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej:
1. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na

odcinku Krynica - Stany Duże. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pana Kazimierza Oknińskiego - radnego Gminy Wiśniew

o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania remontu

drogi

powiatowej nr 3656W na odcinku Stare Okniny -- Radomyśl o długości

1 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o ujęcie w planie budżetu powiatu

na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Klonowej w Zbuczynie,
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W

w miejscowości Borki Wyrki o długości 700 m, 3. Wykonanie projektu drogi
powiatowej nr 3667W na odcinku Krzesk - Majątek - Krzesk - Królowa Niwa,

4. Wykonanie kładek dla pieszych nad rzeką Zbuczynką na ul. Klonowej

i ul. Młynarskiej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planie budżetu powiatu

na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
nr: 3652W, 3648W o długości 700 m, 2. Wykonanie chodnika dla pieszych

w ciągu drogi powiatowej nr 365IW, w miejscowości Olszyc Włościański
o długości 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Osińskiej - radnej Gminy Suchożebry
o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy drogi

powiatowej nr 3612W na odcinku Krynica - Nakory

o długości 1 450 m.

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu

budżetu powiatu na 2018 r.,
•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu powiatu

na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Korczew
- Laskowice, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W na odcinku

Laskowice-Góry-Drażniew-Tokary,
w

miejscowości

Korczew,

4.

3.

Przebudowa

Budowa

drogi

chodnika

dla

powiatowej

pieszych

w miejscowości Korczew w ciągu drogi powiatowej nr 3934W, 5. Budowa

chodnika w miejscowości Drażniew w ciągu drogi powiatowej nr 3620W,
6. Budowa chodnika w miejscowości Tokary w ciągu drogi powiatowej

nr 3663W, 7. Budowa chodnika w miejscowości Szczeglacin w ciągu drogi
powiatowej nr 3936W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
•

rozpatrzył wniosek Pani Zofii Guzek - radnej Gminy Siedlce o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy

drogi powiatowej

nr 3632W od drogi nr 698 wraz z wykonaniem odwodnienia, chodnika, ścieżki
rowerowej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy

opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Skolimowskiego - radnego Gminy
Przesmyki o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy

drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów - granica powiatu - Hruszew
o długości 2 700 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Kamieniec o ujęcie w planie

budżetu powiatu na 2018 r. wykonania przebudowy

drogi powiatowej

nr 3647W na odcinku Kamieniec - Dobrzanów. Ostateczna decyzja w sprawie

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
•

rozpatrzył wniosek Pana Tomasza Miszty - radnego Powiatu o ujęcie w planie
budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na
drogach powiatowych: 1. Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu dróg

powiatowych nr: 365IW, 3648W na odcinku Olszyc Włościański do boiska

sportowego o długości 800 m, 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 3635W w miejscowościach: Przywory Duże,

Domanice Kol. na odcinku od granicy Gminy do Szkoły Podstawowej

w Domanicach Kol. o długości 4 700 m oraz uwzględnienie tej inwestycji
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w planie budżetu powiatu na

2018

r.

wykonania

następujących

zadań

inwestycyjnych

na

drogach

powiatowych: 1. Wykonanie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 3675W
na odcinku Józefin - Polaki, 2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 3659W w miejscowości Bojmie, 3. Wykonanie chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3605W ul. Reymonta w Kotuniu, 4. Wykonanie chodnika

w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka. Ostateczna

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu
powiatu na 2018 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pana Mariusza Dorosza - sołtysa Borków Siedleckich
o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania nawierzchni w ciągu

drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od mostu na rzece Liwiec do
miejscowości Przygody o długości 4 000 m. Ostateczna decyzja w sprawie

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Hruszew o przebudowę drogi powiatowej
nr 3663W na odcinku Łysów-Hruszew przebiegającej przez tereny Gminy
Przesmyki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy

opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Marioli Bobrowskiej - radnej Gminy Suchożebry
o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2018 budowy chodnika dla pieszych w ciągu

drogi 3615W w miejscowości Kownaciska długości ok. 1500 m. Ostateczna
decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu

powiatu na 2018 r.,

rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu

Siedleckiego o wprowadzenie do budżetu powiatu na rok 2018 niżej
wymienionych zadań inwestycyjnych:
1. a) budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3666W okolice

Przejazdu kolejowego i dalej w kierunku miejscowości Pustki, chodnik
w miejscowości Pustki i Grubale. Remont nawierzchni asfaltowej ze względu

na liczne ubytki,

b) remont istniejących chodników na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości
Stok Lacki w ciągu drogi powiatowej nr 3666W,
c) budowa chodników na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości Stok

Lacki po drugiej stronie,
d) remont nawierzchni na ul. Majowej i Pałacowej w miejscowości Stok Lacki
2. budowa drogi powiatowej 3633W na odcinku od ul. Siedleckiej w Stoku

Lackim do miejscowości Błogoszcz,
3. budowa drogi powiatowej nr 3633W od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do

drogi krajowej nr 2,
4. remont drogi powiatowej nr 3632W:

a) remont nawierzchni w miejscowości Błogoszcz,

b) remont nawierzchni od ośrodka zdrowia w Pruszynie do drogi woj. 698,
c) remont chodnika w miejscowości Pruszyn i Pruszynek,

d) budowa nowego chodnika

w miejscowościach:

Pruszyn,

Pruszynek,

Błogoszcz i Golice od szkoły do boiska szkolnego,
5. na drodze powiatowej nr 3617W wykonanie:

a) nawierzchni na odcinku granica miasta Siedlce do Żaboklik,

b) przebudowa chodnika na odcinku granica miasta Siedlce do Żaboklik,

c) budowa chodnika na odcinku Żabokliki - Golice,
d) budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica miasta Siedlce-Golice,
6. na drodze powiatowej nr 3616W remont nawierzchni, budowa chodników

i ścieżki rowerowej, remont mostu.
7. na drodze powiatowej

nr 3644W remont chodnika i budowa ścieżki

rowerowej (Iganie-droga krajowa nr 2),
8. na drodze powiatowej nr 3634W remont nawierzchni i budowa chodnika

(Wołyńce-Mościbrody),
9. budowa ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim,

•

wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Panu

w ilości 1 m3 za kwotę netto 115,00 zł - kwota brutto 124,20 zł,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza

wodociągowego (przecisk poprzeczny pod jezdnią) w dniu 11.10.2017 r., ustalił

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki

nr ew. 1319/1, na okres 11.10.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy

rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) w celu budowy przyłącza

wodociągowego do działki nr ew. 42/15,
•

1. Stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.39.2017 z dnia 21.03.2017 r.

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) poprzez
umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 26), 2. Zezwolił Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany

(działka nr ew. 570/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 26) w terminie 1.01.2018 r. - 31.12.

2047 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb

Rudnik Mały (działka nr ew. 42/2), obręb Rudnik Duży (działka nr ew. 599)
w celu budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN

pomiędzy

aglomeracją warszawską a miastem Siedlce,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

363 7W

w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) poprzez umieszczenie

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 294 na

okres 11.10.2017 r. - 31.12.2047 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

363 7W

w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 294) w dniu
11.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

w miejscowości

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3652W

Czachy (działka nr ew. 569) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy

światłowodowych w dniu 11.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3652W

w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) poprzez umieszczenie doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 11.01.2017 r. -31.12.2042 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W obręb

Myrcha (działka nr ew. 939/1), obręb Wólka Wiśniewska (działka nr ew.
1065/1)

w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza

światłowodowego,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy przyłącza

gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
753),

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 363 8W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

1083/17 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa.
Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzjach Zarządu Powiatu w sprawie
wniosków.
Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 158/301/2017 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Gimnazjalnego Ludowego Klubu

Sportowego NAPRZÓD SKÓRZEC (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą

700 zł zakup pucharów dla uczestników III Skórzeckiego Biegu Niepodległościowego. Bieg
zorganizowany zostanie w dniu 5 listopada br. w Skórcu.

Ad. pkt 12
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

postanowił

nie

dofinansowywać

wykładu

nt. „Fizjoterapia w codziennym życiu kobiety” podczas Powiatowej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Ekologii i Przedsiębiorczości (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby wystąpić do Powiatu Warszawskiego

Zachodniego o zapłatę kwoty 7 379,36 zł za pobyt dziecka wychowanki z powyższego Powiatu
w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, w okresie od 21.06.2017 r. do 2.08.2017 r.

(zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie odmówił Gminie Wodynie opiniowania programu

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie do 2032 r. (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dotyczącą inwestycji realizowanej

przez Powiat Siedlecki pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory”,

będącą odpowiedzią na interpelację ustną radnego Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną na
XXXIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 29 września br. (zał. nr 13).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu pomiędzy

Powiatem

Siedleckim

VITALCATERING.PL,

a

na

działającym

Panem

stawianie

przenośnej

tablicy

informacyjnej

w

imieniu

(potykacza

informacyjnego) przy chodniku od strony ul. Piłsudskiego 40 przed budynkiem Starostwa

Powiatowego w Siedlcach

na okres jednego roku, tj. od 25.01.2018 r. do 24.01.2019 r.,

ustalając czynsz w wysokości 752,02 zł brutto płacony jednorazowo za cały rok z góry

(zał. nr 14).

Ad. pkt 17

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

