Protokół Nr 86/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 25 lipca 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 85/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
4. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków numerem H|. o pow. 0, 1618 ha, położoną w miejscowości

Stok Lacki gm. Siedlce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej kategorii
drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej kategorii
drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego.

7. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1) w celu

budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.:
311/4,311/7),

•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25.
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3663 W w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 690/4),
•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów
(działka nr ew. 800/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 690/4),

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 543) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 445/2 w miejscowości Stok Lacki.

8. Rozpatrzenie prośby

Rektora Uniwersytetu

Przyrodniczo - Humanistycznego

w Siedlcach o dofinansowanie XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
9. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Mokobody o ufundowanie nagród laureatom

konkursów podczas festynu podsumowującego roczną pracę rolnika pod hasłem

„Święto Plonów 2016”.
10. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową,
narkomanią i hazardem „Szansa” w Siedlcach o wsparcie rzeczowe lub finansowe II
Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego „RAZEM ŁATWIEJ” organizowanego dla

mieszkańców Siedlec i okolic.

11. Zapoznanie z uchwałą Nr 15.152.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub

dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

12. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 85/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 86/153/2016 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek o wypłatę odszkodowania

za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

położoną w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce.

o pow. 0, 1618 ha,

Ad. pkt 5
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

podjął

uchwałę

Nr

86/154/2016

w

sprawie

zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu

siemiatyckiego (zał. nr 2). Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie dotychczasowej
kategorii niżej wymienionych odcinków dróg powiatowych:

1. części drogi powiatowej nr 1727B, na odcinku od granicy gminy Perlejewo
w Miodusach-Inochach do drogi powiatowej nr 2100B, o długości 5,200 km,

2. drogi powiatowej nr 2100B, na odcinku od drogi powiatowej nr 1700B do drogi

wojewódzkiej nr 690, o długości 6,610 km,
3.

drogi powiatowej nr 2102B, na odcinku od drogi powiatowej nr 2101B do
skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Borzymy, o długości 1,277 km,

4. drogi powiatowej nr 2103B, na odcinku od drogi powiatowej nr 2101B do skrzyżowania
z drogami gminnymi w miejscowości Miodusy-Dworaki, o długości 1,706 km

celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Ad. pkt 6
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

podjął

uchwałę

Nr

86/155/2016

w

sprawie

zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu
siemiatyckiego (zał. nr 3). Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie dotychczasowej

kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1709B, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi

krajowej nr 19 o długości 25,420 km na terenie powiatu siemiatyckiego, celem zaliczenia do

kategorii dróg wojewódzkich.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W

w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 202/1) w celu budowy przyłącza

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 311/4, 311/7),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3663W

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 690/4) w dniu 26.07.2016 r., ustalił opłatę za

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3663W

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 690/4) na okres

26.07.2016 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 budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3666W (działka nr ew. 543) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

445/2 w miejscowości Stok Lacki.

Ad. pkt 8
Zarząd

Powiatu

rozpatrując

prośbę

Rektora

Uniwersytetu

Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą

do 500 zł XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. Tegoroczny Festiwal planowany jest
w dniach 20 - 23 października.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Mokobody (zał. nr 6) jednogłośnie

postanowił dofinansować kwotą do 400 zł zakup nagród laureatom konkursów, które odbędą

się podczas festynu podsumowującego roczną pracę rolnika pod hasłem „Święto Plonów
2016”. Festyn odbędzie się w dniu 21 sierpnia br. w Mokobodach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 300 zł II Rodzinny

Piknik Trzeźwościowy „REZEM ŁATWIEJ”, którego celem jest integracja mieszkańców
Siedlec i okolic, propagowanie spędzenia wolnego czasu całej rodziny bez alkoholu oraz innych
używek (zał. nr 7). Piknik zorganizowany zostanie w dniu 27 sierpnia br. na terenie parafii pod

wezwaniem Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach, przez Stowarzyszenie na

rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią, hazardem „Szansa” w Siedlcach.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Nr 15.152.2016 Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: orzeczenia nieważności

uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad

udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie

działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 8).

Zarząd jednogłośnie postanowił nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie oraz postanowił przygotować nowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński
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