Protokół Nr 65/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 29 lutego 2016 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 63/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. oraz protokołu nr 64/2016
z dnia 26 lutego 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
4. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie

Siedleckim w 2015 r.
5. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na bieżące wykonanie, utrzymanie
i eksploatację wód i urządzeń wodnych, dla spółek wodnych działających na terenie
powiatu siedleckiego.

6. Rozpatrzenie wniosków:
•

Wójta Gminy Mokobody w sprawie podziału i przekazania części działki

nr 1176 w miejscowości Mokobody (Plac Chreptowicza),
•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3648W w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 79),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc
Włościański (działka nr ew. 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 79),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego

wystąpił

PUE Elto sp. z o.o. Lublin ul. Piłsudskiego 3 w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3615W,

3617W w miejscowości Krześlin (działki nr ew.: 915, 655) w celu budowy sieci

kablowej SN,

•

ELFEKO S.A. Warszawa ul. Żupnicza 17, w sprawie uzgodnienia projektu pn.
„Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce

Ujrzanów”,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości Nowe Opole

(działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669, 308/3) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/11),
•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669,

308/8) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/11),
•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 459),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Rzeszotków

(działka nr ew. 445) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 459),
•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

pieczarkarni (działka nr ew. 1319/1),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka

nr ew. 538) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

pieczarkami (działka nr ew. 1319/1),

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Stoku Lackim o przyznanie dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych
wspomagających rozwój dzieci z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2015 -2016.

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o aktywny udział w XVIII
edycji

Ogólnopolskiego

Konkursu

Plastycznego

dla

Dzieci

i

Młodzieży

organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa
Obrony Cywilnej Kraju.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 63/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. oraz

protokołu nr 64/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu

jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

Statutu Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu

z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o zrealizowanych inwestycjach

i remontach w Powiecie Siedleckim w 2015 r. (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o udzieleniu dotacji celowej na bieżące

wykonanie, utrzymywanie i eksploatację wód i urządzeń wodnych w 2016 r., dla następujących

spółek wodnych działających na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 3):
•

Gminna Spółka Wodna Domanice - 14 425 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Kotuń - 5 163 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Mokobody - 8 650 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Mordy - 6 380 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Paprotnia - 4 110 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Przesmyki - 3 304 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Siedlce - 12 735 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Skórzec - 16 849 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Suchożebry - 3 652 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Wiśniew - 12 962 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Wodynie - 12 858 zł,

•

Gminna Spółka Wodna Zbuczyn - 8 912 zł.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

•

wyraził zgodę na podział działki nr 1176 w obrębie Mokobody o powierzchni

1,0168 ha, będącej własnością Powiatu Siedleckiego, położonej częściowo poza

ciągiem drogi powiatowej nr 3661W i przekazanie jej części Gminie Mokobody
- odcinka od kościoła do ul. Szkolnej. Szacunkowy koszt podziału - około

2 000 zł,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 79) w dniu 29.02.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc
Włościański (działka nr ew. 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 79) na okres 29.02.2016 r. -

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3615W, 3617W
w miejscowości Krześlin (działki nr ew.: 915, 655) w celu budowy sieci

kablowej SN,

•

uzgodnił projekt pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice - Siedlce Ujrzanów”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie dróg
powiatowych nr: 3652W, 3635W, 3655W, 3654W, 3636W, 3666W (zgodnie

z decyzją nr D.6853.1.7.2015 z dnia 9 lutego 2015 r.),

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości Nowe

Opole

(działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669, 308/3) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/11) na
okres 29.02.2016 r. - 31.12.2046 r. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości

Nowe Opole (działki nr ew.: 307/3, 307/18, 669, 308/8) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 308/11) w dniu 29.02.2016 r., ustalił opłatę za

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości

Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu prowadzenia robót polegających na

budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 459) w dniu 2.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości

Rzeszotków (działka nr ew. 445) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 459) na okres 2.03.2016 r. -

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok
Lacki (działka nr ew. 538) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni (działka nr ew.

1319/1) w dniu 2.03.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki

(działka nr ew. 538) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

pieczarkarni (działka nr ew. 1319/1) na okres 2.03.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny
rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu dodatkowych godzin zajęć

specjalistycznych wspomagających rozwój dzieci z zakresu pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
(zał. nr 5). Dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na terapię metodą EEG Biofeedback -

komputerową stymulację rozwoju psychicznego ucznia. Na powyższe zajęcia przyznano
4 godziny tygodniowo, w okresie od 15 marca br. do 24 czerwca br. Dodatkowe zajęcia

prowadzone będą w ramach przyznanych jednostce środków finansowych na 2016 r.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok szkolny 2015-2016
(zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd

Powiatu jednogłośnie

wyraził zgodę na przeprowadzenie eliminacji

powiatowych XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

