Protokół Nr 167/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 4 grudnia 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał
zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 166 z dnia 27 listopada 2017 r.
3. Rozpatrzenie wniosków:
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W

w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 51/1) w terminie -7.12.2017 r„

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 207)
w miejscowości Choja poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 51/1, na okres 7.12.2017 r. - - 31.12.

2047 r.,
•

Związek Komunalny „Paprotnia”, Paprotnia ul. Jana Pawła II 20 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowościach: Uziębły, Rzeszotków, poprzez umieszczenie przyłącza

wodociągowego na okres 1.01.2018 r. - 31.12.2047 r.,
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3654W (działka nr ew. 833) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 670 w miejscowości Łupiny,

•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W

w miejscowościach: Czachy, Olszyc Szlachecki
w

celu

prowadzenia

robót

polegających

(działki nr ew.: 569, 435)

na

budowie

doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w terminie 11.12.2017 r.,

•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W

w miejscowościach: Czachy, Olszyc Szlachecki

poprzez

umieszczenie

doziemnych

(działki nr ew.: 569, 435)

telekomunikacyjnych

przyłączy

światłowodowych na okres 11.12.2017 r. - 31.12.2042 r.,

•

PSG sp. z o.o. Warszawa ul. Równoległa 4A, w imieniu którego wystąpił
M Przedsiębiorstwo Usługowe PAK

Stok Lacki - Folwark

ul. Siedlecka 11 A, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Mokobody (działka
nr ew. 426/2) w celu budowy' sieci gazowej oraz przyłącza gazowego średniego
ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 603),

•

Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3645W w miejscowościach: Skórzec, Dąbrówka Stany poprzez

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnych na okres 1.01.

2018 r. — 31.12.20371-.,

•

Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie

sieci kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnych na okres 1.01.2018 r. 31.12.2037 r„

•

Gminy Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod drogą),

•

Inżynieria Adampol

uj Spacerowa 3 Adampol, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833)

w celu prowadzenia robót

polegających na budowie sieci wodociągowej w terminie 5.12.2017 r.,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 73) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 85 w miejscowości Pustki,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 616,

•

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa

Siedlce ul. Wyszyńskiego

33/55 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej 3659W do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 64 w miejscowości Józefin gm. Kotuń”,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3659W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

456/2 w miejscowości Żdżar,
•

„Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

Zakład Elektrotechniczny

139, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3635W (działka nr ew. 285) w miejscowości Przywory Duże

w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 90 w terminie 8.12.2017 r.,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 285)
w miejscowości Przywory Duże poprzez umieszczenie elektroenergetycznego

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 90, na okres 8.12.2017 r. 31.12.2047 r„

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego

wystąpił

Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 441/7),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy
przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew.

128/2.
4. Przyjęcie propozycji harmonogramu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na
wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 r., z podziałem na
rodzaj zadania i planowaną kwotę dotacji.

5. Rozpatrzenie prośby Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA
w Siedlcach o umożliwienie zakwaterowania oraz wyżywienie dzieci z Domu Dziecka
w Solecznikach na Litwie podczas ich pobytu w Siedlcach w dniach 15 - 17 grudnia br.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
o dofinansowanie organizacji spotkania wigilijnego dla osób samotnych, ubogich

i potrzebujących pomocy z terenu powiatu siedleckiego.

7. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy najmu miejsca przed budynkiem

Starostwa Powiatowego w Siedlcach przez firmę Sport-Premium sp. z o.o.
w Warszawie.

8. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia

Regulaminu

Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

9. Przyjęcie projektu ugody zawartej przed Wójtem Gminy Mokobody pomiędzy
w sprawie ustalenia czy

stronami: Powiatem Siedleckim a Panem
doszło do naruszenia stosunków wodnych na działce

obręb Osiny Dolne

w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3612W.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 166/2017 z dnia 27 listopada

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

363 8 W

w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 51/1) w terminie -7.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew.

207) w miejscowości Choja poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 51/1, na okres 7.12.2017 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

3618W

w miejscowościach: Uziebły, Rzeszotków, poprzez umieszczenie przyłącza

wodociągowego na okres 1.01.2018 r. - 31.12.2047 r. (kontynuacja decyzji

D.5421-1-1/10 z dnia 5.02.2010 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia

pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W

(działka nr ew. 833) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 670
w miejscowości Łupiny,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

w miejscowościach: Czachy, Olszyc Szlachecki
w

celu

prowadzenia

robót

polegających

nr

3652W

(działki nr ew.: 569, 435)

na

budowie

doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w terminie 11.12.2017 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

w miejscowościach: Czachy, Olszyc Szlachecki

poprzez

umieszczenie

doziemnych

powiatowej

nr

3652W

(działki nr ew.: 569, 435)

przyłączy

telekomunikacyjnych

światłowodowych na okres 11.12.2017 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 3612W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy sieci gazowej

oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 603),

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3645W

w miejscowościach: Skórzec, Dąbrówka Stany, poprzez umieszczenie sieci

kanalizacji sanitarnej

i studni kanalizacyjnych na okres 1.01.2018 r. -

31.12.2037 r. (kontynuacja decyzji 1-7332-1-7/07 z dnia 13.02.2007 r.), ustalił

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

w miejscowości Dąbrówka Stany

drogi

powiatowej

nr

3646W

poprzez umieszczenie sieci kanalizacji

sanitarnej i studni kanalizacyjnych na okres 1.01.2018 r. - 31.12.2037 r.

(kontynuacja decyzji: 1-7332-1-8/07 z dnia 13.02.2007 r.), ustalił opłatę za

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833)

powiatowej

nr

3654W

poprzez umieszczenie sieci

kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod drogą), na okres 5.12.2017 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

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833)

powiatowej

nr

3654W

w celu prowadzenia robót

polegających na budowie sieci wodociągowej w terminie 5.12.2017 r., ustalił

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

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3666W (działka nr ew. 73) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 85
w miejscowości Pustki,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 616,
•

pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej 3659W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 64

w miejscowości Józefin gm. Kotuń”,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr

3659W

do

nieruchomości

stanowiącej

działkę

nr

ew.

456/2

w miejscowości Żdżar,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew.

285) w miejscowości Przywory Duże w celu prowadzenia robót polegających

na budowie przyłącza

elektroenergetycznego

kablowego nn 0,4 kV

do działki nr ew. 90 w terminie 8.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew.

285) w miejscowości Przywory Duże poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 90 na okres
8.12.2017 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 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 441/7),

•

nie wyraził zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy
przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew.

128/2.
Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję harmonogramu przeprowadzenia

otwartych konkursów ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2018 r., z podziałem na rodzaj zadania i planowaną kwotę dotacji (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego

EUROLINGUA w Siedlcach (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą

do 2 000 zł do kosztów zakwaterowania i wyżywienia 20 osobowej grupy dzieci z Domu
Dziecka w Solecznikach na Litwie (zał. nr 3). Dzieci przebywać będą w Domu Pracy Twórczej

„Reymontówka” w Chlewiskach w dniach 15-17 grudnia br. w ramach Jubileuszowej Gali

Charytatywnej „Dzieci Eurolingua - dzieciom lokalnie i międzynarodowo” Christmas Party

2017.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 2 000 zł organizację

spotkania wigilijnego w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach dla osób

samotnych, ubogich i potrzebujących pomocy z terenu powiatu siedleckiego (zał. nr 4).

Spotkanie wigilijne odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 1400.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres jednego

roku, tj. od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z firmą Sport-Premium sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Denarowa 25. Umowa dotyczy oddania w najem miejsca pod gablotę

informacyjną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40

(zał. nr 5). Czynsz na 2018 r. ustalono w wysokości 2 700 zł netto.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wersję Inwestora projektu ugody zawartej przed

Wójtem Gminy Mokobody pomiędzy stronami: Powiatem Siedleckim a Panem
w sprawie ustalenia czy doszło do naruszenia stosunków wodnych na działce nr ew.

bręb Osiny Dolne w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3612W (zał. nr 6).

Ad. pkt 10

W wolnych wnioskach:
Zarząd Powiatu zapoznał się z (zał. nr 7):

•

uchwałą nr Si.383.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem

oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2018 r.
•

uchwałą nr Si.384.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 - 2021,
Zarząd Powiatu na wniosek radnego Pana Mieczysława Ślaza podjął decyzję, aby

dokonać obcięcia gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego z drzew, rosnących
przy drodze powiatowej Siedlce - Korczew,
Zarząd Powiatu na wniosek radnego Pana Piotra Dymowskiego polecił Wydziałowi

Dróg aby w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, dostarczyć do pojemników na

terenie gminy Przesmyki mieszankę solno-piaskową do posypywania niebezpiecznych miejsc
na drogach powiatowych, w okolicach przystanków komunikacji publicznej, skrzyżowań itp.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

