Protokół Nr LX/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 29 stycznia 2020 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 LIX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
22 stycznia 2020 r.
3. Przyjęcie

sprawozdania

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat siedlecki w 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków
PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu
do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w sprawach związanych z systemem SENT.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości
w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
10. Rozpatrzenie wniosków:


Usługi Techniczno-Handlowe TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Wołyńce gm. Siedlce (działka ewid. nr 665)”,



DOMTEL TELEKOM Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek (działka ewid. nr 1341)
poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej,



DOMTEL TELEKOM Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek (działka ewid. nr 1341)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej
podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa,



LIQUID SYSTEM Warszawa ul. Krzywickiego 2/1, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działki ewid. nr: 808, 105)
poprzez

umieszczenie

przyłącza

kanalizacji

kablowej

w

technologii

światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy,


KROBE sp. z o.o. ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3612W obręb Krynica (działki ewid. nr: 808,
105) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Krynicy,



Gminy Mokobody w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564)
w celu lokalizacji włącza sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
do sieci istniejących,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił JT Projekt
ul. Płochocińska 111 lok. 111 Warszawa w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy (działka ewid.
nr 2738/4), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc
Włościański na działkę ewid. nr 134/1,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Tchórzew (działka
ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388,



ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości
Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu prowadzenia robót polegających

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid.
nr 388,


Firmy Trakt Siedlce ul. Sokołowska 151A/A3-026 o uzgodnienie koncepcji dla
projektu pn. „Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu
drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie”,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka
(działka ewid. nr 67/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4,



Gminy Suchożebry w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3614W obręb Brzozów (działki ewid. nr: 287, 770) oraz drogi
powiatowej nr 3615W obręb Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej.

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
12. Przyjęcie:


informacji o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej,



informacji o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” w 2019 r. oraz sprawozdania z działalności
nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w 2019 r.,



informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w 2019 r.,



informacji o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa
Działania Ziemi Siedleckiej” w 2019 r. oraz sprawozdania z działalności
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w 2019 r.,



informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r.,



informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r.,



informacji nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej
z zarządzaniem lasami.

13. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do Porozumienia Nr 1/2019 z dnia 20 lutego 2019
roku w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce uczestnictwa
osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu miejsca pod gablotę informacyjną, przed
budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach Firmie Sport – Premium sp. z o.o.
z Warszawy.
15. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu (przy jednym głosie wstrzymującym – Starosty Siedleckiego), przyjął
protokół nr LIX/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 stycznia 2020 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat siedlecki w 2019 r. (zał. nr 1).
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie do:


Regionalnej Izby Obrachunkowej,



Rady Powiatu w Siedlcach,



Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,



NSZZ

„SOLIDARNOŚĆ”

Regionu

Mazowsze

Międzyzakładowej

Komisji

Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 1664,


Międzyzakładowej

Organizacji

Związku

Zawodowego

Oświata

z

siedzibą

w Sosnowcu,


dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LX/142/2020 w sprawie ustalenia
zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r. (zał. nr 2), po dokonaniu zmian w przedłożonym

projekcie, tj.: skreśleniu punktu 7 w uzasadnieniu do uchwały oraz skreśleniu w punkcie VIII.
„Zasady udzielania dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –
przewodnika”, punktu 6.
Zarząd Powiatu zobowiązał kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
do informowania Zarządu w formie tabelarycznej, po zakończeniu każdego kwartału
o rozdysponowanych środkach w poprzednim kwartale na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych podając: kwotę do rozdysponowania, ilość wniosków,
kwotę rozdysponowaną i na jakie cele.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LX/143/2020 w sprawie ustalenia
planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LX/144/2020 w sprawie ustalenia
planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r. (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LX/145/2020 w sprawie ustalenia
planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LX/146/2020 w sprawie
upoważnienia Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu do reprezentowania Powiatu
Siedleckiego w sprawach związanych z systemem SENT (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LX/147/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego
(zał. nr 7).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowości Wołyńce gm. Siedlce (działka ewid. nr 665)”,
w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.112.2019 z dnia
3.07.2019 r. oraz decyzją nr D.6853.1.140.2019 z dnia 14.08.2019 r.,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek
(działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej
linii kablowej na okres 19.02.2020 r. – 31.12.2029 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 3605W obręb Gołąbek
(działka ewid. nr 1341) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa
w terminie 19-20.02.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W obręb Krynica
(działki ewid. nr: 808, 105) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Krynicy na okres 30.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3612W obręb Krynica
(działki ewid. nr: 808, 105) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku
Szkoły Podstawowej w Krynicy w terminie 30-31.01.2020 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu lokalizacji włącza
sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących,
na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2738/4), w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia, na warunkach określonych w załączniku,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc Włościański na działkę
ewid. nr 134/1,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 388 na okres 30.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3641W
w miejscowości Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na
działce ewid. nr 388 w terminie 30.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania
pn. „Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi
powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie”,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych
na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4, na warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb
Brzozów (działki ewid. nr: 287, 770) oraz drogi powiatowej nr 3615W obręb
Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
na warunkach określonych w załączniku.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego
w ilości 59,80 m3 (z przewagą gatunków: dąb, klon, jesion), sklasyfikowanego jako drewno
opałowe w grupie S4. Sprzedaż drewna zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia
zamieszczonego w „Życiu Siedleckim”, na stronie internetowej www.bip.powiatsiedlecki.pl

oraz ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Siedlcach. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


informację o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej
(zał. nr 10),



informację o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” w 2019 r. oraz sprawozdania z działalności
nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w 2019 r. (zał. nr 11),



informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w 2019 r. (zał. nr 12),



informację o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa
Działania Ziemi Siedleckiej” w 2019 r. oraz sprawozdania z działalności
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w 2019 r. (zał. nr 13),



informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r. (zał. nr 14),



informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r. (zał. nr 15),

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu:


informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej
z zarządzaniem lasami (zał. nr 16)

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do Porozumienia
Nr 1/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta
Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej
(zał. nr 17).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą SportPremium sp. z o.o. z Warszawy ul. Denarowa 25 na najem miejsca pod gablotę informacyjną,
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 (zał. nr 18). Umowa
zawarta zostanie na okres jednego roku, tj. na czas określony od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.
2020 r. Wysokość czynszu na 2020 r. wyniesie 2900 zł netto rocznie.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne z przeprowadzonych
kontroli w 2019 r., zrealizowanych na stanowisku ds. pieczy zastępczej, współpracy
z ośrodkami pomocy społecznej i zdrowia w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Siedlcach. (zał. nr 19).
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

