Protokół Nr 166/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 27 listopada 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 164 z dnia 20 listopada 2017 r. oraz protokołu nr 165 z dnia
23 listopada 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. Rozpatrzenie wniosków.
•

Wójta Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działki
nr ew.: 702, 647) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

•

PSG sp. z o.o. Warszawa ul. Równoległa 4A, w imieniu którego wystąpił
MONT GAZ Siedlce ul. Garwolińska 3/3 w sprawie wyrażenia zgody

na

zadysponowanie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3610W

w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu budowy

przyłącza gazowego średniego ciśnienia RC do budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 403/4),
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3673W (działka nr ew. 319/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 347/11 w miejscowości Bojmie,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 2044W (działka nr ew. 467) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 320/1 w miejscowości Wólka Łysowska,
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W

w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 296) w terminie 28.11.2017 r„
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka nr ew. 329/1)
w miejscowości Lipiny poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza

kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 296,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 48/1),

MONT GAZ Siedlce ul. Garwolińska 3/3 w sprawie wyrażenia

•

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu budowy
przyłącza gazowego średniego ciśnienia RC do budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 403/4),
•

Wójta Gminy Korczew oraz

w Sprawje: ]. Wygaszenia decyzji nr

D.6852.104.2017 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice

(działka nr ew. 202/1),

poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego

(działki nr ew.: 311/4, 311/7) na okres 24.07.2017 r. - 31.12.2042 r.,
2. Zezwolenia Wójtowi Gminy

Korczew na kontynuację zajęcia pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice (działka nr
ew. 202/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego (działki nr ew.:
311/4, 311/7) na okres 1.01.20181.-31.12.2042 r.,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3607W (działka nr ew. 1395/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 575/2 w miejscowości Broszków,

•

Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka nr ew. 1594/1) obręb Okniny,
(działka nr ew. 1118) obręb Radomyśl, (działka nr ew. 602) obręb Zabłocie

w celu budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz odcinka
linii kablowej oświetlenie ulicznego,

•

w

sprawie

ustalenia

prawa

własności

do

dwóch

drzew

rosnących

w miejscowości Daćbogi.
8. Rozpatrzenie prośby o rozłożenie na raty należności za usunięcie z drogi i parkowanie
pojazdu Opel Astra nr rej. WSI 90GS.

9. Wyrażenie zgody na przekazanie miastu Siedlce środków finansowych na pokrycie
kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej 4 dzieci z terenu powiatu
siedleckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez

Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychiczne

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia

31 grudnia 2020 roku.
11. Zapoznanie z informacją dot. rozliczenia środków finansowych PFRON przekazanych
w 2016 r. na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

obszar D.
12. Zapoznanie z opiniami Komisji Budżetu.
13. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach dwóch samochodów osobowych oraz ich fizyczna likwidacja.
14. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motoroweru oraz jego sprzedaż w drodze licytacji.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 164/2017 z dnia 20 listopada

2017 r. oraz protokołu Nr 165 z dnia 23 listopada 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 166/317/2017 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata

2017 - 2020 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej 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 posiedzenie

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 166/318/2017 w sprawie wyboru

oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działki nr ew.: 702, 647)

w celu budowy sieci

kanalizacji sanitarnej,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu budowy
przyłącza gazowego średniego ciśnienia RC do budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 403/4),

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3673W (działka nr ew. 319/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 347/11 w miejscowości Bojmie,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 2044W (działka nr ew. 467) do nieruchomości stanowiącej działkę

nr ew. 320/1 w miejscowości Wólka Łysowska,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3 63 3 W

w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 296) w terminie 28.11.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633 W (działka nr ew.
329/1) w miejscowości Lipiny poprzez umieszczenie elektroenergetycznego

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 296, na okres od 28.11.

2017 r. do 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 3645W

w miejscowości Dąbrówka Stany

przyłącza

kablowego

(działka nr ew. 570/2) w celu budowy

elektroenergetycznego

nn

0,4

kV

do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 48/1),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W

w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 671, 403/3) w celu budowy
przyłącza gazowego średniego ciśnienia RC do budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 403/4),
•

1. Stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.104.2017 z dnia 17.07.2017 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3601W w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1) poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego (działki nr ew.: 311/4, 311/7) na okres

24.07.2017 r. - 31.12.2042 r., 2. Zezwolił

Wójtowi Gminy Korczew

na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej

nr 360IW

w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1) poprzez umieszczenie

przyłącza wodociągowego (działki nr ew.: 311/4,311/7) na okres 1.01.2018 r. -

31.12.2042 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3607W (działka nr ew. 1395/1) do nieruchomości stanowiącej działkę

nr ew. 575/2 w miejscowości Broszków,
•

użyczył Gminie Wiśniew grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 3656W (działka nr ew. 1594/1) obręb Okniny, (działka nr ew.
1118) obręb Radomyśl, (działka nr ew. 602) obręb Zabłocie, na cele związane

z potrzebami ruchu drogowego oraz z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
tj. sieć oświetlenia ulicznego (4 stanowiska słupowe wraz z linią napowietrzną

oświetlenia ulicznego o długości 0,12 km oraz linia kablowa oświetlenia
ulicznego o długości 0,03 km). Zarząd zaakceptował projekt umowy użyczenia
w przedmiotowej sprawie,

•

uznał, że prawo własności do dwóch drzew rosnących przy drodze powiatowej

nr 3655W i działce nr ew. 29/3 w miejscowości Daćbogi gm. Wiśniew należy
do właściciela w/w działki.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności

za usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym

samochodu Opel Astra

o numerze rejestracyjnym WSI 90GS (zał. nr 6). Należność w wysokości 3 674 zł (na dzień

23.11.2017 r.) rozłożona została na 6 miesięcznych rat płatnych do 5-go dnia każdego kolejnego
miesiąca:

•

pierwsza rata - 1 674 zł,

•

cztery koleje raty po 400 zł,

•

szósta rata - 400 zł plus kwota za przechowywanie samochodu na parkingu
od 24 listopada br. do dnia odbioru.

Zarząd wyraził zgodę na odbiór pojazdu z parkingu po dokonaniu wpłaty pierwszej raty
za parkowanie i usunięcie pojazdu w wysokości 1 674 zł.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych

w wysokości 2 400 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem 4 dzieci

pochodzących z terenu powiatu siedleckiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie

miasta Siedlce (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 166/319/2017 w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla

osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle
psychiczne chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do

dnia 31 grudnia 2020 roku (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. rozliczenia środków finansowych

PFRON przekazanych w 2016 r. na realizację „Programu wyrównywania różnic między

regionami III” obszar D (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Budżetu zawartymi w piśmie

BR.0012.2.13.2017 z dnia 23 listopada br. (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 11):

•

przyjąć do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochody osobowe: Fiat Seicento nr VIN

nr rejestracyjny WG 98017 z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę
w wysokości 2 100 zł brutto; Opel Tigra nr

nr rejestracyjny

WS 80312 z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę w wysokości

1 400 zł brutto,
•

dokonać fizycznej likwidacji w/w samochodów (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa

Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 12):

•

przyjąć do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motorower marki BOATIAN BT 49 QT nr VIN

nr rejestracyjny WM 159A z wartością początkową określoną przez rzeczoznawcę
w wysokości 700 zł brutto,

•

dokonać sprzedaży w drodze licytacji w/w motoroweru. Cena wywoławcza -

700 zł netto,
•

zdjąć z ewidencji majątkowej

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach w/w motorower po dokonaniu jego sprzedaży.

Ad. pkt 15

Radna Powiatu Pani Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska wystąpiła z wnioskiem

o podjęcie działań zmierzających do usunięcia drzewa rosnącego w pobliżu mostu przy drodze
powiatowej w miejscowości Krześlin (jadąc w kierunku Kownacisk). Drzewo uszkadza

nawierzchnię drogi powiatowej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie po

dokonaniu oględzin w terenie przez pracowników Wydziału Dróg i przedstawieniu propozycji
rozwiązania problemu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w Projekcie

planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego, w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na
2018 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 13).
W tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego - Projekt planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2018 rok w dziale 600 rozdz. 60014 - Drogi

publiczne powiatowe, zmieniono:
§ 2310 - jest 206.620 zł; winno być 260.000 zł
§ 4300 - jest 480.000 zł; winno być 426.620 zł.

Tak zmienioną Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2018 rok Zarząd Powiatu

jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
pod obrady Rady, w miejsce Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Powiatu
Siedleckiego przedłożonej przy piśmie nr F.3020.3.2017 z dnia 14.11.2017 r.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

