Protokół Nr CII/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 16 lutego 2021 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 CI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
10 lutego 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie
Powiatu Siedleckiego” w 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań
publicznych w 2021 r.
6. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2019 z dnia 20 lutego
2019 r. 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.
7. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2020 z dnia 22 października
2020 r. 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.

8. Zapoznanie z informacją kierownika Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat stanu pogłowia trzody chlewnej
w Powiecie Siedleckim.
9. Rozpatrzenie wniosków:


sołtysa wsi Tęczki o remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej
nr 3642W w miejscowości Tęczki,



Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy sieci wodociągowej
Ø 110 PCV,



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 3633W obręb
Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/27,



PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb Purzec (działka ewid. nr 759/3)
w celu wykonania sieci wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą,



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 3617W obręb Golice
Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
wraz ze złączem kablowym,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
OKTM Energetyka Wycinki Osowskie ul. Wrzosowa 24 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 2708/3) obręb Hołubla w celu budowy linii kablowej SN kanalizacji
teletechnicznej

światłowodowej,

studni

światłowodowej,

słupa

linii

napowietrznej SN,


DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego 22/55
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn,: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/5
w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii
odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
13. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CI/2020 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2021 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CII/274/2021 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez
Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami
otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego”
w 2021 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CII/275/2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych
w 2021 roku (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CII/276/2021 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez
Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia
Nr 1/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. 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 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia
Nr 1/2020 z dnia 22 października 2020 r. 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 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją kierownika Biura Powiatowego
w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat stanu pogłowia trzody
chlewnej w Powiecie Siedleckim w latach: 2018, 2019, 2020 (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:


w terminie późniejszym (gdy warunki pogodowe poprawią się), po
przeanalizowaniu sytuacji w terenie podejmie decyzję w sprawie wniosku
sołtysa wsi Tęczki o remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr
3642W w miejscowości Tęczki,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy sieci
wodociągowej Ø 110 PCV,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
obręb Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/27,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
obręb Purzec (działka ewid. nr 759/3) w celu wykonania sieci wodociągowej –
przejście poprzeczne pod drogą,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
obręb Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 2708/3) obręb Hołubla w celu budowy linii kablowej SN
kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, studni światłowodowej, słupa linii
napowietrznej SN,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn,: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/5 w miejscowości
Wyłazy, gmina Mokobody”.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CII/277/2021 w sprawie
zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych na terenie
Powiatu Garwolińskiego (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CII/278/2021 w sprawie wyrażenia
opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 9):


przyjęcie

do

ewidencji

majątkowej

ilościowo-wartościowej

Starostwa

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Astra,
nr rejestracyjny WPZ H005, z wartością początkową brutto w kwocie 350 zł
określoną przez rzeczoznawcę,


dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji
Starostwa),

poprzez

przekazanie

przedsiębiorcy prowadzącemu

stację

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt 13
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

pozytywnie

odniósł

się

do

wniosku

Pani Małgorzaty Cepek – Wicestarosty Siedleckiego i zobowiązał Wydział Dróg do
przygotowania dokumentacji w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej z dotychczasowej:
Żelków – Chlewiska na nazwę: Żelków Kolonia – Chlewiska.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

