Protokół Nr CXXXIII/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 15 listopada 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 CXXXII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 5 listopada 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu
Siedleckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r.
6. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków nr 597/7 o pow. 0,2125 ha, położoną w obrębie Stok Lacki.
7. Rozpatrzenie prośby kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie najmu
miejsca parkingowego przy ul. Piłsudskiego 40.
8. Rozpatrzenie wniosków:


PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Żeliszew
Podkościelny

(działka

ewid.

nr

616/1)

w

celu

budowy przyłącza

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 164,


w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 79/3,



PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce
ewid. nr 182/8,


Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3649W obręb Wola Serocka (działka ewid.
nr 52) w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej
linii kablowej,



Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3649W obręb Wola Serocka (działka ewid.
nr 52) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej,



PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 159/3,



w sprawie odwodnienia parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości
Kotuń.

9. Zapoznanie z informacją dot. kosztów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3656W w miejscowości Grodzisk.
10. Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”, za okres
1.01.2019 r.–31.12.2020 r.
11. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
12. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXII/2021 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 5 listopada 2021 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIII/378/2021 w sprawie
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2022 – 2025 (zał. nr 1).
Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025 wraz z załącznikami do uchwały Zarząd Powiatu
postanowił przedstawić:


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,



Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIII/379/2021 w sprawie
projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2).
Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Siedleckiego z tabelami,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu
Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października br. oraz informacją o finansowaniu
zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił
przedstawić:


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,



Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIII/380/2021 w sprawie
zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710
rozdział 71095 w 2021 r.(zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków nr 597/7 o pow. 0,2125 ha położoną w obrębie Stok Lacki,

jednogłośnie podtrzymał swoją decyzję z dnia 14 października br. i wyraził zgodę na wypłatę
odszkodowania, w wysokości 60 zł/m2 działki (zał. nr 4).
W 2021 r. sporządzone zostały operaty szacunkowe dla działek położonych w obrębie Pruszyn
i Pruszynek, gdzie wartość 1 m2 gruntu oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego
na kwotę w przedziale 78,42 – 114,49 zł
Na potrzeby postępowania administracyjnego rzeczoznawca majątkowy oszacował wartość
1 m2 gruntu zajętego pod drogą w obrębie Żelków Kolonia na kwotę 57,85 zł.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy na okres
jednego roku, tj. na czas określony od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. z Delegaturą
w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Narodowego Funduszu
Zdrowia (zał. nr 5). Czynsz na 2022 r. ustalony został w wysokości 119,09 zł netto miesięcznie.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka ewid. nr 616/1) w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego
działkę ewid. nr 164 – cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 79/3,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce
ewid. nr 182/8 na okres 9.12.2021 r. – 31.12.2046 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 3649W obręb
Wola Serocka (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie telekomunikacyjnej linii kablowej w terminie 15.11.2021 r., ustalił

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,


zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W obręb
Wola Serocka (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej
linii kablowej na okres 15.11.2021 r. – 31.12.2031 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 3686W
w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 159/3,



wyraził zgodę na odprowadzenie wód z projektowanego parkingu na działce
ewid. nr 1308/2 w miejscowości Kotuń do istniejącej studni w pasie drogi
powiatowej nr 3604W i dalej do kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w drodze gminnej.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. kosztów budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Grodzisk (zał. nr 7).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Raport z wykonania „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”,
za okres 1.01.2019 r.–31.12.2020 r. (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 11.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 9).

Ad. pkt 12
Brak wolnych wniosków.
STAROSTA
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

/-/ Karol Tchórzewski

