Protokół Nr LXVI/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 27 marca 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 LXV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
11 marca 2020 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Statucie
Powiatu Siedleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przestawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2019 rok”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach.
8. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień 2019 r.
9. Podjęcie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Powiatu Siedleckiego.
10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wypłaty odszkodowania za działki oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków nr 399/6 – o pow. 0,0230 ha, nr 399/8 – o pow. 0,0422
ha, nr 399/10 – o pow. 0,0411 ha, położone w miejscowości Nowe Opole.
11. Rozpatrzenie wniosków:


LIQUID SYSTEM Warszawa ul. Krzywickiego 2/1, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działki ewid. nr: 137, 328) poprzez
umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do
budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni,



KROBE sp. z o.o. ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl. w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb Podawce, Paprotnia (działki
ewid. nr: 137, 328) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku
Szkoły Podstawowej w Paprotni,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16)
poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości,
działka ewid. nr 43/10,



Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego
ciśnienia do działki ewid. nr 43/10,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid.
nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 321,



Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid.
nr 236), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
321,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg (działka
ewid. nr 866/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 812/2,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 175/4,



ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 121/2,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka
ewid. nr 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 121/2,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid.
nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 99/1,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 380/34,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe
Opole (działki ewid. nr: 671, 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 380/4,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 230,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn (działka
ewid. nr 1750) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1507/7,



LIQUID SYSTEM Warszawa ul. Krzywickiego 2/1, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów (działka ewid.

nr 1140) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Niemojkach,


KROBE sp. z o.o. ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl. ,w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Łysów (działka ewid. nr 1140)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Niemojkach,



ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 99/1,



mieszkańców wsi Lipiny o sfinansowanie zakupu rur kanalizacyjnych Ø 400 na
drogę powiatową nr 3664W,



w

sprawie

uzgodnienia

projektu

budowlanego

pn.:

„Budowa

sieci

elektroenergetycznej poniżej 1 kV – kablowej i napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego ze słupami oświetleniowymi i szafką SOK wraz z przyłączem
zasilającym w miejscowości Dąbrówka Wyłazy gmina Skórzec”,


o zmniejszenie odległości usytuowania obiektu budowlanego, budynku
mieszkalnego z 20 m do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej
nr 3656W,



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki na działkę ewid. nr 64,



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie na
działkę ewid. nr 362/2,



w sprawie przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 399/22
w miejscowości Seroczyn,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W
(działka ewid. nr 559) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 586
w miejscowości Niwiski,



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego Tarnów,
w imieniu którego wystąpił KRANZ-GAZ ul. Chopina 34 Siemiatycze
w sprawie zadysponowania pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 2044W
w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 650 – ul. Szkolna, 280, 709, 663/4
– ul. Ks. Brzóski, 96 – ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami.

12. Przyjęcie sprawozdań:


z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2019 r. oraz
z działalności Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2019 r.,



z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019 r.,



z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2019 r.
obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20152020, Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na terenie powiatu siedleckiego na lata 2017-2020 oraz wykaz
potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej,



z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
w 2019 r.,



z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim w 2019 r.,



z działalności Zespołu szkół Ponadpodstawowych w Mordach za 2019 r.

13. Zajęcie stanowiska w sprawie informacji o podstawie przekazywania dotacji celowej
na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
14. Rozpatrzenie

prośby

Regionalnego

Stowarzyszenia

Kulturalno-Oświatowego

KORNEL w Borkach Wyrkach o dofinansowanie XXI Regionalnego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Tanecznych.
15. Rozpatrzenie prośby Organizatorów XVIII Regionalnego Konkursu Recytacji Poezji
Niemieckojęzycznej LORELEY o dofinansowanie zakupu nagród laureatom konkursu.
16. Rozpatrzenie prośby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i Koła Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodyniach o wsparcie wybudowania ołtarza

polowego na cmentarzu w Wodyniach i ekshumacji 20 nieznanych żołnierzy Wojska
Polskiego, którzy polegli w 1939 r.
17. Rozpatrzenie prośby Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu o przekazanie
gadżetów, w konkursie dla uczestników akcji „Dzieci uczą rodziców”.
18. Akceptacja kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze
nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu
siedleckiego.
19. Rozpatrzenie prośby UKS TRAPEZ w Łysowie o wsparcie finansowe w organizacji
turniejów koszykówki i piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych powiatu
siedleckiego.
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
21. Przyjęcie informacji nt. podziału środków na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2020 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Powiatu
Siedleckiego w organach Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą
w Wodyniach.
23. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2019.
24. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXVI/2020 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 11 marca 2020 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 27 marca br.

Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu
w dniu 27 marca br. zaproponowanym w piśmie Nr OR.0022.9.2020 z dnia 13 marca br.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXVI/156/2020 w sprawie
zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXVI/157/2020 w sprawie
przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za
2019 rok” (zał. nr 3). Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXVI/158/2020 w sprawie
przestawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2019 rok” (zał. nr 4). Zarząd
postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2019 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXVI/159/2020 w sprawie
przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 5).
Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień
2019 r. (zał. nr 6). Zarząd powyższą informację postanowił przekazać:



Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,



Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wycofać się z oferty zakupu nieruchomości
położonej w Siedlcach przy ul. Murarskiej 13, od firmy Orange Polska S.A. (zał. nr 7). Zarząd
postanowił o wycofaniu się z prowadzenia rozmów w przedmiotowej sprawie.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działki
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 399/6 – o pow. 0,0230 ha, nr 399/8 – o pow.
0,0422 ha, nr 399/10 – o pow. 0,0411 ha, położone w miejscowości Nowe Opole (zał. nr 8).
Kwota odszkodowania – 40 zł za 1 m2 działki.
Wysokość odszkodowania za w/w działki: 40 zł x 1083 m2 = 43 320 zł.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działki ewid.
nr: 137, 328) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni na
okres 20.04.2020 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 3617W obręb
Podawce, Paprotnia (działki ewid. nr: 137, 328) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni w terminie 21.04
– 4.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 43/10 na
okres 27.03.2020 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 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki
ewid. nr 43/10 w terminie 27.03.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
321, na okres 27.03.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 236), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 321 w terminie 27.03.2020 r. ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Pieróg (działka ewid. nr 866/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 812/2,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
175/4,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 121/2 w terminie 27.03.2020 r. ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 121/1 na okres 27.03.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 99/1 na
okres 1.04.2020 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 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
380/34,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Nowe Opole (działki ewid. nr: 671, 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 380/4,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 230,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1750) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 1507/7,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły
Podstawowej w Niemojkach na okres 20.04.2020 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 2044W obręb Łysów
(działka ewid. nr 1140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku
Szkoły Podstawowej w Niemojkach w terminie 21.04 – 4.05.2020 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 Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 99/1 w terminie 31.03 – 1.04.2020 r. ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,



nie wyraził zgody na sfinansowanie zakupu rur kanalizacyjnych Ø 400 na drogę
powiatową nr 3664W (decyzja podjęta przy jednym głosie wstrzymującym –
Pana Grzegorza Miezianko),



pozytywnie

uzgodnił

projekt

budowlany

pn.:

„Budowa

sieci

elektroenergetycznej poniżej 1 kV – kablowej i napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego ze słupami oświetleniowymi i szafką SOK wraz z przyłączem
zasilającym w miejscowości Dąbrówka Wyłazy gmina Skórzec”, w zakresie
objętym decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.203.2019 z dnia 13.11.2019 r.


wyraził zgodę na zmniejszenie odległości usytuowania obiektu budowlanego,
budynku mieszkalnego z 20 m do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
powiatowej nr 3656W w miejscowości grodzisk (działka ewid. nr 557),



wyraził zgodę na wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki na działkę ewid. nr 64,



wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie na działkę ewid.
nr 362/2,



zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 399/22
w miejscowości Seroczyn, określając parametry techniczne,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W
(działka ewid. nr 559) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 586
w miejscowości Niwiski, określając parametry techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 2044W
w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 650 – ul. Szkolna, 280, 709, 663/4
– ul. Ks. Brzóski, 96 – ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdania:


z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2019 r. oraz
z działalności Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2019 r. (zał. nr 10),



z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019 r. (zał. nr 11),



z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2019 r.
obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20152020, Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na terenie powiatu siedleckiego na lata 2017-2020 oraz wykaz
potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej (zał. nr 12),



z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
w 2019 r. (zał. nr 13),



z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim w 2019 r. (zał. nr 14),



z działalności Zespołu szkół Ponadpodstawowych w Mordach za 2019 r.
(zał. nr 15).

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby przekazywanie środków finansowych dla
Prezydenta Miasta Siedlce na realizację zadania Powiatu w zakresie orzekania

o niepełnosprawności realizowane było na podstawie aneksu sporządzonego wg zasad
zaproponowanych przez Panią Skarbnik.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto zakup
nagród dla laureatów XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Borkach
Wyrkach (zał. nr 16). Przegląd zorganizowany zostanie w dniach 8 – 9 maja br. w Zespole
Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu – przy jednym głosie wstrzymującym Pani Wicestarosty, postanowił
dofinansować kwotą do 1000 zł brutto, zakup nagród laureatom XVIII Regionalnego Konkursu
Recytacji Poezji Niemieckojęzycznej „LORELEY” (zał. nr 17).

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i Koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodyniach (zał. nr 18), jednogłośnie
postanowił dofinansować kwotą do 1500 zł budowę ołtarza polowego na cmentarzu
w Wodyniach.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
(zał. nr 19), jednogłośnie postanowił nie przekazywać gadżetów dla uczestników akcji „Dzieci
uczą rodziców”.

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował kwartalny harmonogram dyżurów aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych
rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na
terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 20).

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę UKS TRAPEZ w Łysowie (zał. nr 21),
jednogłośnie postanowił dofinansować zakup pucharów i medali dla uczestników:



powiatowego turnieju koszykówki – dofinansowanie w kwocie do 500 zł brutto,



powiatowego turnieju piłki siatkowej – dofinansowanie w kwocie do 500 zł brutto.

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół
wchodzących w jego skład i skierował do zaopiniowania przez związki zawodowe.

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. podziału środków na zadania
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na
2020 r. (zał. nr 22) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na
posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 22
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXVI/160/2020 w sprawie
wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w organach
Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach (zał. nr 23).

Ad. pkt 23
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019 (zał. nr 24 i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 24
Brak wolnych wniosków.
STAROSTA
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

/-/ Karol Tchórzewski

