Protokół Nr 82/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 27 czerwca 2016 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał
zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 81 /2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
4. Rozpatrzenie prośby Dyrektora ZSP w Mordach o wyrażenie zgody na przekroczenie

planu finansowego jednostki o 1/12 w m-cu VII/16.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2016 r. /dział 700,
rozdz. 70005/.

6. Rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków nr

0 pOw. 0,1618 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki, gmina

Siedlce

7. Rozpatrzenie wniosku o uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej nr 3646W
relacji Dąbrówka-Stany - Kłodzie - Dobrzanów.
8. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu
w Siedlcach ul. Garwolińska 88 Siedlce, na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212),

•

w sprawie wyrażenia zgody Polskiej Spółce Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu
w Siedlcach ul. Garwolińska 88 Siedlce, na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu
budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr

ew. 101/2),

•

w sprawie wyrażenia zgody Przedsiębiorstwu Budowlanemu „IMBAU”

Pruszynek 49D, na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci kanalizacji

sanitarnej, pobocza (prace wykonywane będą metodą przewiertu sterowanego),

•

w sprawie wyrażenia zgody PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka
(działki nr ew.: 1234, 330/2) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 332/4),

•

w sprawie wyrażenia zgody ELMAZ

Usługi Elektryczne

ul. Ogińskich 25 Siedlce, na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W

w miejscowości Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 332/4,

•

w sprawie wyrażenia zgody ELMAZ

Usługi Elektryczne

ul. Ogińskich 25 Siedlce, na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew. 361, 341/8, 16/7) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego nn do

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 314/18 ,
•

w sprawie wyrażenia zgody PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno

(działki nr ew. 361, 341/8, 167/7) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego

kablowego nn 0,4kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 341/18),
•

w sprawie wyrażenia zgody PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340

Lublin, w imieniu którego wystąpił: Zakład Elektryczny,

Dąbrówka

Ług ul. Siedlecka 2, na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3661W w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 210/1) w celu budowy

przyłącza kablowego energetycznego nn wraz ze złączem kablowym do
przepompowni ścieków,
•

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wiśniew na lokalizację oświetlenia

ulicznego,

w pasie

drogowym

drogi

powiatowej

nr

3656W,

pomiędzy

miejscowościami Okniny - Radomyśl gm. Wiśniew,

•

w sprawie wyrażenia zgody PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340

Lublin, z pełnomocnictwa którego wystąpił:

ELMAZ Usługi

Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3617W w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu budowy

przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku przemysłowego (chłodnia)

(działka nr ew. 627),
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3615W (działka nr ew.1552 ) do nieruchomości stanowiącej

działki nr ew.: 1881, 1880, 1879 w miejscowości Mordy,
•

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Mokobody z pełnomocnictwa którego

projektant na zadysponowanie pasa drogowego drogi

wystąpił

powiatowej nr 3661W (działka nr ew. 141) w miejscowości Zaliwie-Szpinki w celu

budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
•

w sprawie wyrażenia zgody PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340

Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne

ul. Północna 43 Siedlce, na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu budowy przyłącza

energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 252/5),
•

w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie drewna z wyłamanego po wichurze

drzewa jesionu w zamian za uprzątnięcie terenu, tj. działki nr ew. 145 w Wołyńcach.

9. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Rady Powiatu w Siedlcach o wystąpienie do Miasta Siedlce z propozycją zawarcia
w kwestii badań i wydawania dokumentów przez Powiatową Poradnię

porozumienia

Psychologiczno-Pedagogiczną

w Stoku Lackim ze szczególnym uwzględnieniem

dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Siedlcach i odwrotnie.

10. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o powiecie

siedleckim organizowanym w trakcie XVII edycji festynu „Słoneczne lato” w Mordach
w dniu 31 lipca br.

11. Rozpatrzenie

prośby

o

ufundowanie

pucharów dla

zwycięzców

konkursów

organizowanych w trakcie festynu „Zielony Korczew” w dniu 7 sierpnia br.

12. Rozpatrzenie prośby stowarzyszenia „Mieszkańcy i przyjaciele Stoku Lackiego”

o ufundowanie nagród dla zespołów ludowych biorących udział w konkursie na

najlepszy zespół biesiadny „Czwartego Festiwalu Biesiadnego” w Stoku Lackim w dniu
3 lipca br.
13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 81/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 82/144/2016 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekroczenie planu finansowego

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach o '/i2 w miesiącu lipcu 2016 r. (zał. nr 2).

Skutki finansowe - 21.347 zł.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 82/145/2016 w sprawie zmiany planu

wydatków na zadania w 2016 r. /dz. 700, rozdz. 70005/ (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

o powierzchni 0,1618 ha,

położoną w miejscowości Stok Lacki gmina Siedlce (zał. nr 4).

Zarząd zaproponował cenę gruntu 10 zł/m2.
Wysokość odszkodowania:
1618m2x 10 zł/m2 = 16 180 zł

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek dotyczący regulacji stanu

prawnego drogi powiatowej nr 3646W, po przedłożeniu dodatkowych wyjaśnień przez

Wydział Dróg.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza gazu

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 212),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza gazu

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 101/2),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci

kanalizacji sanitarnej w dniach: 28.06.2016 r. - 3.08.2016 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3657W

w miejscowości Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) poprzez umieszczenie

przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr
ew. 332/4) na okres 28.06.2016 r. - 31.12.2047 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

nr

powiatowej

3657W

w miejscowości Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego nn do

budynku mieszkalnego na działce ew. 332/4 w dniu 28.06.2016 r., ustalił opłatę
zezwolenia zgodnie

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki

z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3612W

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/8, 16/7) w celu

prowadzenia

robót

polegających

na

budowie

kablowego

przyłącza

energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. nr 314/18 w dniu

28.06.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3612W

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/8, 167/7) poprzez
umieszczenie

przyłącza

energetycznego

kablowego

nn

do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 341/18) na okres 28.06.2016 r. - 31.12.2047 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 3661W
w miejscowości Wólka Proszewska (działka nr ew. 210/1) w celu budowy

przyłącza kablowego energetycznego nn wraz ze złączem kablowym do
przepompowni ścieków,

•

wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wiśniew na lokalizację w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 3656W, pomiędzy miejscowościami Okniny - Radomyśl,
oświetlenia ulicznego,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu budowy przyłącza

kablowego energetycznego nn do budynku przemysłowego (chłodnia) (działka
nr ew. 627),
•

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3615W (działka nr ewid.1552 ) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:
1881, 1880, 1879 w miejscowości Mordy,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366IW
(działka nr ew. 141) w miejscowości Zaliwie-Szpinki w celu budowy sieci

kanalizacji sanitarnej,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu budowy przyłącza

energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 252/5),
•

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za uprzątnięcie

terenu tj. działki nr ew. 145 w miejscowości Wołyńce wraz z wycinką pnia
drzewa gatunek jesion, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu

rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki

Społecznej zawarty w piśmie BR.0012.4.3.2016 z dnia 10 czerwca br. (zał. nr 6) o wystąpienie
do Miasta Siedlce z propozycją zawarcia porozumienia w kwestii przeprowadzania badań

i wydawania dokumentów przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Stoku

Lackim ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Siedlcach i odwrotnie. Zarząd postanowił
nie występować do Miasta Siedlce z propozycją zawarcia porozumienia w powyższej kwestii.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł zakup nagród

uczestnikom konkursu wiedzy o Powiecie Siedleckim, organizowanego podczas XVII Festynu

„Słoneczne Lato” w Mordach (zał. nr 7). Festyn zorganizowany zostanie na placu przy Miejsko

- Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, 31 lipca br. w godzinach 1500 - 2400.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł zakup nagród

dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprezy plenerowej pt. „Zielony

Korczew” w dniu 7 sierpnia br. w Korczewie nad Bugiem (zał. nr 8).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł zakup nagród

dla zespołów ludowych biorących udział w konkursie na najlepszy zespół biesiadny podczas

„Czwartego Festiwalu Biesiadnego” w Stoku Lackim, który odbędzie się 3.07.2016 r.

(zał. nr 9).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił:

•

nie wyraził zgody na złożenie w I kwartale 2017 r. wniosku aplikacyjnego ( w ramach

RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 4.2 Efektywność
energetyczna. Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

(zał. nr 10).

•

sfinansować koszt wyżywienia - kwota 10 000 zł, uczestnikom Międzynarodowych
Warsztatów Teatralnych pn. Mam 25 lat,

dla utalentowanej młodzieży z Polski,

Niemiec, Francji, które odbędą się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach w dniach 26.06 - 3.07.2016 r. (zał. nr 11).

Na tym protokół zakończono.
Protokółował:
Jan Kolodyński

■»

