Protokół Nr LXXVI/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 24 czerwca 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 LXXV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 17 czerwca 2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
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 wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. Przyjęcie rozliczenia przez gminę Suchożebry II transzy dotacji celowej z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2020 r.
7. Rozpatrzenie prośby Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej o zawarcie umowy
użyczenia działek będących własnością Powiatu Siedleckiego, na których w ramach
projektu współpracy „Wspólnie - Aktywie - Lokalnie - Kulturalnie” będą posadowione
drewniane tablice informacyjne.
8. Przyjęcie projektu Porozumienia nr 1/2020 w sprawie dofinansowania ze środków
własnych Powiatu Węgrowskiego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej
mieszkańcem

Powiatu

Węgrowskiego

w

Warsztacie

Terapii

Zajęciowej

w Kisielanach, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
9. Uzgodnienie koncepcji dla projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Żeliszew Duży, gmina Kotuń” w zakresie skrzyżowania drogi gminnej nr 360333W
z drogą powiatową nr 3602W.
10. Rozpatrzenie wniosków:


w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W
(działka nr ewid. 665) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 714/4
w m. Wołyńce, gm. Siedlce,
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w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3634W w m. Wólka Wiśniewska, gm. Wiśniew na działkę
nr ewid. 529 i 529/1,



Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, w imieniu której wystąpił:
PAK Przedsiębiorstwo Usługowe Stok Lacki – Folwark, ul. Siedlecka 111A
w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.135.2019
z dnia 09.10.2019 r.,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W
(działka nr ewid. 559) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 511/9
w m. Niwiski, gm. Mokobody,



Zakładu Elektrycznego, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3632W Pruszyn, Pruszynek (działka nr ewid.
140, 137/4) gmina Siedlce, w celu prowadzenia robót polegających na budowie
skrzynki sterującej oświetleniem drogowym o powierzchni 5 m2 w terminie
2.07.2020 r.,



PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, Lublin w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w m. Golice (działka nr ewid. 699/1),
gm. Siedlce poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz złącza
kablowego zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej o powierzchni 0,2358
m2, na okres 25.06.2020 r. – 31.12.2045 r.,



Elmaz Usługi Elektryczne, ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w m. Golice (działka nr ewid.699/1),
gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
energetycznego kablowego nn 0,4 kV oraz złącza kablowego zasilającego
rozdzielnię sygnalizacji świetlnej, o powierzchni 10 m2, w terminie

25.06.

2020 r.,


w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka nr ewid. 504) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 145/1
w m. Grubale, gm. Siedlce,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W
(działka nr ewid. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 201/2
i 204/2 w m. Paprotnia, gm. Paprotnia,
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w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W w m. Grubale, gm. Siedlce na działkę nr ewid. 127/1.

11. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXV/2020 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 17 czerwca 2020 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVI/191/2020 w sprawie
dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVI/192/2020 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 LXXVI/193/2020 w sprawie
wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Wydział Dróg do zajęcia stanowiska
w sprawie rozliczenia II transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2020 r., przedłożone przez Gminę Suchożebry,
uwzględniając dane ze Stacji Meteorologicznej w Siedlcach dotyczące temperatury i opadów
atmosferycznych w dniu 29 stycznia 2020 r. (zał. nr 4).
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Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia działek
będących własnością Powiatu Siedleckiego, na których w ramach projektu współpracy
„Wspólnie – Aktywie – Lokalnie – Kulturalnie” będą posadowione drewniane tablice
informacyjne (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Porozumienia Nr 1/2020 w sprawie
dofinansowania ze środków własnych Powiatu Węgrowskiego uczestnictwa osoby
niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Kisielanach, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował z uwagami koncepcję zagospodarowania
terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży, gmina
Kotuń” w zakresie skrzyżowania drogi gminnej nr 360333W z drogą powiatową nr 3602W
Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2” (zał. nr 7).

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


zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W
(działka ewid. nr 665) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 714/4
w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce, określając parametry techniczne,



zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska, gm. Wiśniew na
działkę nr ewid. 529 i 529/1,



zmienił decyzję Zarząd Powiatu w Siedlcach Nr D.6853.1.135.2019 z dnia
09.10.2019 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny,
zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia 24.06.2020 r.,
stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W
(działka ewid. nr 559) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 511/9
w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody, określając parametry techniczne,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
Pruszyn, Pruszynek (działka ewid. nr 140, 137/4) gm. Siedlce, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie skrzynki sterującej oświetleniem
drogowym o powierzchni 5 m2 w terminie 2.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości

Golice (działka ewid. nr 699/1), gm. Siedlce, poprzez

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość oraz
złącza kablowego zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej, o powierzchni
0,2358 m2 na okres 25.06.2020 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
w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1) gm. Siedlce, w celu
prowadzenia robót polegających na budowie

przyłącza

energetycznego

kablowego nn 0,4 kV oraz złącza kablowego zasilającego rozdzielnię
sygnalizacji świetlnej, o powierzchni 10 m2 w terminie 25.06.2020 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,


zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 145/1
w miejscowości Grubale, gm. Siedlce, określając parametry techniczne,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W
(działka ewid. nr 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 201/2
i 204/2 w miejscowości Paprotnia, gm. Paprotnia, określając parametry
techniczne,



zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3666W w m. Grubale, gm. Siedlce na działkę nr ewid. 127/1.

Ad. pkt 11
Brak wolnych wniosków.
Na tym protokół zakończono.

STAROSTA

Protokółowała Edyta Kopczyk

/-/ Karol Tchórzewski
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