Protokół Nr 169/2017
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 11 grudnia 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 167 z dnia 4 grudnia 2017 r. oraz protokołu nr 168 z dnia
7 grudnia 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

4. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów

i

budynków

numerem

0

powierzchni

0,0289

ha

położoną

w miejscowości Błogoszcz.

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna w ilości 220 m3 pochodzącego
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, składowanego
na terenie nieruchomości Powiatu Siedleckiego w Broszkowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele

budowlane.
7. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie ustalenia prawa własności do drzewa rosnącego w miejscowości

Jasionka,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

PROEL

Usługi Elektryczne Siedlce ul. Smocza 10, w sprawie

wyrażenia zgody na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 4 m
z miejscowym zbliżeniem do 3 m w okolicy słupa telekomunikacyjnego od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości
Kaliski (działka nr ew.

196) dla projektowanej inwestycji polegającej

na budowie sieci linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego

na działkach nr ew.: 67, 81,

•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości

Przywory Duże

(działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 18.12.2017 r. -

31.12.2042 r.,
•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości

Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót polegających

na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych
w terminie 18.12.2017 r.,

•

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

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowościach: Borki Kosiorki, Borki Sołdy (działki nr ew.: 80/2, 142,

258, 275) w celu prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w terminie 12.12.2017 r.,

•

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

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowościach: Borki Kosiorki, Borki Sołdy (działki nr ew.: 80/2, 142,

258, 275) poprzez umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy
światłowodowych na okres 12.12.2017 r. - 31.12.2042 r.,

•

Usługi Geodezyjne Projektowo-Budowlane „Geoinvest”

Biała Pódl. ul. Dziubińskiej 2 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3644W (działka nr ew. 695/3) w miejscowości
Nowe łganie w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego telefonicznego do masztu usytuowanego przy ul. Siedleckiej 2
w terminie 13.12.2017 r.

•

PWiK sp. z o.o. Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3608W (działki nr ew.: 31, 654) w miejscowości Nowe
Opole w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej

w terminie 13.12.2017 r.,
•

PWiK sp. z o.o. Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3608W (działki nr ew.: 31, 654) w miejscowości Nowe

Opole poprzez umieszczenie sieci wodociągowej w terminie 13.12.2017 r. -

31.12.2047 r„
•

Polkomtel sp. z o.o. Warszawa ul Konstruktorska 4 w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3644W w miejscowości Nowe

łganie

poprzez

umieszczenie

przyłącza

światłowodowego

do

masztu

telekomunikacyjnego w terminie 13.12.2017 r. - 31.12.2042 r.,

•

MONT-GAZ

Siedlce ul. Garwolińska 3/3 w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole

(działki nr ew.: 671, 403/3) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 403/4) w terminie 12.12.2017 r.,
•

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, Gazownia

w Siedlcach ul. Garwolińska 88 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki
nr ew.: 671,403/3) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia PE

25 do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 403/4) na okres 12.12.2017 r. --

31.12.20421-.,
•

mieszkańców miejscowości Tarcze o budowę chodnika dla pieszych w ciągu

drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Tarcze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez
Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły

Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Stoku Lackim.

10. Zaopiniowanie projektu aneksu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny własności ruchomości w postaci pojazdu
samochodowego.

12. Rozpatrzenie wniosku kierownika PCPR w Siedlcach o nieodpłatne przekazanie
zbędnego składnika majątku ruchomego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do uzyskania akredytacji
do organizacji w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wolontariatu

europejskiego w ramach Programu Erasmus+.

14. Przyjęcie aneksu nr 4/2017 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r.
określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu

Terapii Zajęciowej w Skórcu.

15. Rozpatrzenie prośby GOK w Suchożebrach o dofinansowanie pierwszego powiatowego
konkursu „Chatka z Piernika w Bożonarodzeniowej Szacie”.

16. Zapoznanie z uchwałą nr 240/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
4 grudnia 2017 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego

dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie wyborczym.

17. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

18. Wolne wniosku.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 167/2017 z dnia 4 grudnia

2017 r. oraz protokołu nr 168 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

169/320/2017

w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem BU 0 powierzchni 0,0289 ha położoną
w miejscowości Błogoszcz, w wysokości 30 zł/m2 działki.
30 zł/m2 x 289 m2 = 8 670 zł - wysokość odszkodowania za działkę (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż 220 m3 drewna pochodzącego

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego,

składowanego na terenie nieruchomości Powiatu w miejscowości Broszków (zał. nr 3). Cena

sprzedaży drewna, bez względu na gatunek wynosi 124,20 zł brutto za 1 nr3. Sprzedaż drewna

zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia zamieszczonego w Tygodniku Siedleckim i na

stronie www.bip.powiatsiedlecki.pl
Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt dokumentacji dotyczącej sprzedaży drewna, tj. treść
ogłoszenia oraz regulamin sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego wraz z załącznikami.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 169/321/2017 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

•

uznał, że prawo własności do drzewa gatunek osika, rosnącego przy drodze

powiatowej nr 3636W i działce nr ew. 244 położonej w miejscowości Jasionka,
należy do właściciela powyższej działki graniczącej z drogą powiatową,

•

zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 4 m z miejscowym
zbliżeniem do 3 m w okolicy słupa telekomunikacyjnego - od zewnętrznej

krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości Kaliski (działka
nr ew. 196) dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie sieci linii

elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego na działkach nr ew.:

67, 81,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3635W

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie

doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres

18.12.2017 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

powiatowej

nr

3635W

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót
polegających

na

budowie

doziemnych

telekomunikacyjnych

przyłączy

światłowodowych w terminie 18.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowościach: Borki Kosiorki, Borki Sołdy (działki nr ew.: 80/2, 142,

258, 275) w celu prowadzenia robót polegających na budowie doziemnych
telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w terminie 12.12.2017 r.,

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowościach: Borki Kosiorki, Borki Sołdy (działki nr ew.: 80/2, 142,

258, 275) poprzez umieszczenie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy

światłowodowych na okres 12.12.2017 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 powiatowej nr 3644W (działka nr ew.
695/3) w miejscowości Nowe łganie w celu prowadzenia robót polegających na

budowie przyłącza kablowego telefonicznego do masztu usytuowanego przy
ul. Siedleckiej 2 w terminie 13.12.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działki nr ew.:

31, 654) w miejscowości Nowe Opole w celu prowadzenia robót polegających
na budowie sieci wodociągowej w terminie 13.12.2017 r., ustalił opłatę za

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

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działki nr ew.:
31, 654) w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 31, 654) poprzez
umieszczenie sieci wodociągowej na okres 13.12.2017 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

3644W

w miejscowości Nowe łganie (działka nr ew. 695/3) poprzez umieszczenie

przyłącza światłowodowego

do

masztu telekomunikacyjnego

na okres

13.12.2017 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

powiatowej

nr

36 IOW

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

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 403/4) w terminie 12.12.2017 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

36 IOW

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

przyłącza gazu średniego ciśnienia PE 25 do budynku mieszkalnego (działka nr

ew. 403/4) na okres 12.12.2017 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,
•

rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Tarcze o wybudowanie
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki Olszanka, w miejscowości Tarcze. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości

budżetu powiatu nie widzi możliwości wybudowania chodnika. Powyższy

wniosek mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę przy opracowywaniu budżetu

powiatu na 2019 r.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 169/322/2017 w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2018 roku (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza

organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny

2017/2018 (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 169/323/2017 w sprawie darowizny

własności ruchomości w postaci pojazdu samochodowego (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 10), jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla

Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach szafy biurowej metalowej,
o nr ewidencyjnym 85/TP/2001 i wartości księgowej 1 013,82 zł. Zarząd wyraził zgodę

na zdjęcie z ewidencji majątkowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w/w
szafy, po dokonaniu przekazania.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 169/324/2017 w sprawie udzielenia

upoważnienia do uzyskania akredytacji do organizacji w Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach wolontariatu europejskiego w ramach Programu Erasmus+ (zał. nr 11).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 4/2017 do umowy nr

PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 12).

Ad. pkt 15
Zarząd

Powiatu

rozpatrując

prośbę

dyrektora

Gminnego

Ośrodka

Kultury

w Suchożebrach (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił ufundować dwie nagrody po 500 zł dla

laureatów w dwóch kategoriach konkursu „Chatka z Piernika w Bożonarodzeniowej Szacie”.
Współorganizatorem konkursu jest Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Ad. pkt 16
Zarząd

Powiatu

zapoznał się z uchwałą nr 240/17 Sejmiku Województwa

Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa
Mazowieckiego dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie wyborczym (zał. nr 14).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 15), skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu:
•

projekt uchwał Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020,

•

projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego,

•

projekt

uchwały

budżetowej

na

rok

2018

Powiatu

Siedleckiego

z uwzględnieniem sprostowania Tabeli Nr 2,

•

projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2021,
•

projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

•

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad

i warunków ich używania
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu do

projektu uchwały

Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru

i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania, przedstawionymi przez

Pana Starostę Siedleckiego i Pana Wicestarostę Siedleckiego. Na kolejnym posiedzeniu
Zarząd Powiatu przyjmie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi,

flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich
używania, uwzględniający wnioski Komisji Rady.

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

