Protokół Nr 70/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 4 kwietnia 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 69/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na zadania z zakresu geodezji
i kartografii w 2016 r. /dział 710, rozdział 71012/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa w 2016 r. /dział 010, rozdział 01005/.
6. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czuryłach o wsparcie
finansowe organizacji obchodów 100-lecia jednostki.

7. Rozpatrzenie prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach o wsparcie finansowe
zakupu sztandaru z okazji jubileuszu 100-lecia jednostki.

8. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Inwalidów
Wojennych RP o nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego.
9. Zapoznanie z opinią Komisji Budżetu z dnia 30 marca br.

10. Rozpatrzenie wniosków:
•

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

wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172),
•

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

wystąpił

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 2259W w miejscowości Bródki (działka nr ew. 414/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 67),

•

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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139 Siedlce, w sprawie
wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 363IW
w miejscowości Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 1025,
1027/1),

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej

nr 3936W (działka nr ew. 297/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
358 w miejscowości Szczeglacin,

•

Wójta Gminy Korczew w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogi powiatowej nr 3620W w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1)
w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej

(działka nr ew. 86),
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2. w sprawie

•

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 641/7).
•

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka nr
ew. 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 641/7),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy (działka nr

ew.

1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 1 796),
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

•

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1811) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku
mieszkalnego,

•

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy

(działka nr ew. 1085/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 1225/2),

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

•

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku
gospodarczego (działka nr ew. 1225/2),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 150),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka

nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 150),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji

sanitarnej do budynku

mieszkalnego na działce nr ew. 343/2,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 343/2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/16/2011

Zarządu Powiatu

w Siedlcach z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Starosty

Siedleckiego.
12. Akceptacja formuły organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca br.
13. Podjęcie decyzji o przyznaniu Nagrody Starosty Siedleckiego za 2015 r.

14. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 69/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Nr 70/127/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zal. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 70/128/2016 w sprawie ustalenia

planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. /dział 710, rozdział
71012/ (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Nr 70/129/2016 w sprawie ustalenia

planu wydatków na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w 2016 r. /dział 010,

rozdział 01005/ (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czuryłach

(zał. nr 4), jednogłośnie nie wyraził zgody na wsparcie finansowe organizacji obchodów
100-lecia jednostki, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 300 zl zakup sztandaru

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach (zal. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie zestawu

komputerowego o numerze inwentarzowym

1/491-1/105/1/16 i wartości początkowej

3501.61 zł dla Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Inwalidów Wojennych RP (zał. nr 6).

Jednocześnie Zarząd postanowił o zdjęciu w/w zestawu z ewidencji majątkowej Starostwa
po dokonaniu przekazania.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu, dotyczącą

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016
rok Powiatu Siedleckiego, zawartą w piśmie BR.0012.2.2.2016 z dnia 30 marca br. (zał. nr 7).

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

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2259W w miejscowości

Bródki (działka nr ew. 414/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 67),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości

Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 1025, 1027/1),

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3936W (działka nr ew. 297/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

358 w miejscowości Szczeglacin,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3620W w miejscowości
Laskowice (działka nr ew. 202/1) w celu wykonania przyłącza wodociągowego

do budynku świetlicy wiejskiej (działka nr ew. 86),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości

Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 641/7) w dniu 7.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń

(działka nr ew. 1249/1) poprzez, umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 641/7) na okres 7.04.2016 r. -

31.12.2047 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 3683W w miejscowości Mordy

(działka nr ew.

1811) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1796) na okres 5.04.2016 r. ..

31.12.2047 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 3683W w miejscowości Mordy
(działka nr ew. 1811) w celu prowadzenia robót polegających na budowie

przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w dniu 5.04.
2016 r„ ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka
Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku gospodarczego (działka nr ew. 1225/2) na okres 6.04.2016 r. -

31.12.2047 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 3606W w miejscowości

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla potrzeb budynku

gospodarczego (działka nr ew. 1225/2) w dniu 6.04.2016 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 150) w dniu 6.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek
(działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 150) na okres 6.04.2016 r. — 31.12.2047 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 3932W w miejscowości Pruszyn

(działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew.
343/2 w dniach: 8-9.04.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Pruszyn

(działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 343/2 na okres 8.04.2016 r. -

31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił

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

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 70/130/2016 w sprawie zmiany

uchwały Nr 9/16/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie

ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego (zal. nr 9).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował formułę organizacji Powiatowego Dnia

Dziecka w dniu 3 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
(zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyznał Nagrodę Zwyczajną Starosty Siedleckiego dla

(zał. nr 11):
1.

nagroda w wysokości 1 000 zl - w dziedzinie działalności
społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej.

2.

nagroda w wysokości 1 000 zł - w dziedzinie
działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej,

3.

nagroda w wysokości 1 000 zł - w dziedzinie działalności

społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej.
4.

_ w c|zjec]zjn je Łjzjalalność gospodarcza.

Zarząd Powiatu zarekomendował

Staroście Siedleckiemu przyznanie Nagrody Honorowej

osobom szczególnie zasłużonym dla promocji i wspierania rozwoju Powiatu:

2. Panu
Starosta Siedlecki postanowił o przyznaniu Nagrody Honorowej w/w osobom.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kolodyński

