Protokół Nr 83/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 4 Lipca 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 82/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na

prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.
4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego regulacji stanu prawnego drogi powiatowej
nr 3646W.

5. Rozpatrzenie prośby Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli o wsparcie
finansowe zakupu:
•

łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepką,

•

wentylatora osiowego.

6. Rozpatrzenie

prośby Caritas Diecezji

Siedleckiej

dot.

zwolnienia z opłat

eksploatacyjnych za korzystanie z mediów dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kisi elanach w okresie przerwy wakacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

8. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości
stanowiącej działki nr ew.: 401/3, 401/4 w miejscowości Żabokliki, gm.

Siedlce,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ew. 380/1) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 86/1 w miejscowości Kaczory, gm. Wiśniew,

•

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Mińsku Mazowieckim,

ul. Szczecińska 4, w imieniu którego wystąpił
pracownikiem firmy Przedsiębiorstwo Usługowe PAK,

będący

Lacki - Folwark ul. Siedlecka 111 w sprawie wyrażenia zgody na
zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości

Mokobody, ul. Ks. Brzóski (działka nr ew. 1708/1) gm. Mokobody w celu
budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 917),

•

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich

25, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) gm.
Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do

przepompowni ścieków P6 (działka nr ew. 524),
•

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 drogowego drogi

powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300)
w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 184/2),

•

„GRAMA” Pracownia Projektowa

20-834 Lublin

ul. Kwiatów Polnych 17/2 w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W do nieruchomości nr ew.

397 w miejscowości Strusy gm. Paprotnia”,
•

Biura

Projektowo-Konsultingowego

„MOSTY”

ul. Juliana Grzeszczaka Mińsk Mazowiecki w sprawie uzgodnienia wstępnej

koncepcji projektu budowlanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew”,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn 0,4kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew.

585/3),
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, 08-119
Siedlce, o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego 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. 585/3).
9. Zaakceptowanie propozycji organizacji wyjazdu młodzieży do Powiatu Oberhavel

(Niemcy), w ramach udziału w Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych
w dniach 21 lipca - 1 sierpnia 2016 r.

10. Rozpatrzenie

wniosku

o

przyznanie

nagrody rocznej

za 2015

rok Panu

Markowi Błaszczykowi - Dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.

11. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 82/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 83/146/2016 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w 2016 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zleceniu wykonania mapy do celów

prawnych (wydzielenie części działki nr 160 z obrębu Kłodzie, gm. Skórzec, zajętej pod

drogę powiatową 3646W relacja Dąbrówka Stany - Kłodzie - Dobrzanów) i regulacji stanu
prawnego części w/w działki na rzecz Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2).
Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli

jednogłośnie postanowił o odmowie dofinansowania do sprzętu, tj. łodzi ratowniczej wraz

z silnikiem i przyczepki oraz wentylatora osiowego, ponieważ z przepisów prawa wynika, że
koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek

ochrony przeciwpożarowej ponoszą gminy jako podmioty tworzące te jednostki (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej jednogłośnie

postanowił o zwolnieniu z opłat eksploatacyjnych za okres 18.07-17.08.2016 r., naliczanych
przez Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 83/147/2016 w sprawie wyrażenia

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

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

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr

3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.:

401/3, 401/4 w miejscowości Żabokliki, gm. Siedlce,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3654W (działka nr ew. 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

86/1 w miejscowości Kaczory, gm. Wiśniew,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW
w miejscowości Mokobody, ul. Ks. Brzóski (działka nr ew. 1708/1) gm.

Mokobody w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 917),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) gm. Suchożebry w celu

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do przepompowni ścieków
P6 (działka nr ew. 524),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kolonia (działka nr ew. 300) w celu budowy

przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka
nrew. 184/2),
•

uzgodnił projekt pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3617W do nieruchomości nr ew. 397 w miejscowości Strusy gm.

Paprotnia”,

•

uzgodnił wstępną koncepcję projektu budowlanego przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce

- Korczew”,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego

drogi

powiatowej

nr 3604W

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn 0,4kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
585/3),

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa drogowego

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. 585/3).
Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o akceptacji propozycji organizacji wyjazdu

młodzieży do Powiatu Oberhavel (Niemcy) w ramach udziału w Międzynarodowych
Warsztatach Muzycznych w dniach 21 lipca 2016 r. - 1 sierpnia 2016 r. w ten sposób, aby

przewóz młodzieży z opiekunami (12 osób) odbył się dwoma busami będącymi w posiadaniu
jednostek organizacyjnych Powiatu, tj. DPT „Reymontówka” w Chlewiskach oraz Domu na

Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zał. nr 7).
Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie

nagrody rocznej za 2015 rok Panu Markowi Błaszczykowi Dyrektorowi Domu Pracy

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 8.976 zł (zał. nr 8).
Nagroda płatna ze środków finansowych Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”.
Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Monika Mróz

