Protokół Nr 87/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 1 sierpnia 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 86/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie

nieruchomości.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji

celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu (bez działek zajętych pod drogi

powiatowe).
8. Rozpatrzenie wniosków:

•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3656W (działka nr ew. 132) do nieruchomości - działki nr ew.

733 w miejscowości Zbuczyn,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3 93 7W w miejscowości Łęczno wola (działki nr ew.: 338/4, 649)

w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego SN do zasilania w energię

elektryczną budynku pieczarkarni (działka nr ew. 538),

•

w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 8W
w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 546 w miejscowości Pruszyn,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3628 W (działka nr ew. 129) do nieruchomości - działki

nr ew. 253/2 w miejscowości Rogóziec,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 360IW w miejscowości
Korczew (działka nr ew. 280) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku leśniczówki (działka nr ew. 1211),

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 360IW w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

leśniczówki (działka nr ew. 1211),
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3615W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania
przepompowni ścieków (działka nr ew. 524),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn (działka nr ew. 524) do przepompowni ścieków.

9. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Przesmyki o dofinansowanie zakupu nagród
laureatom konkursu „Najładniejsza Miejscowość 2016” realizowanego w ramach

„Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej”.
10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Siedleckiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki
Zabytkowej „Korba” w Siedlcach o pomoc w organizacji IV Siedleckiego Rajdu

Oldtimerów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 86/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 87/156/2016 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 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 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 3)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 87/157/2016 w sprawie powołania

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień

nauczyciela mianowanego (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu (bez

działek zajętych pod drogi powiatowe) - stan na dzień 26.07.2016 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

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

•

zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka nr ew. 132) do nieruchomości - działka nr ew. 733 w miejscowości

Zbuczyn,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3937W
w miejscowości Łęcznowola (działki nr ew.: 338/4, 649) w celu budowy

przyłącza energetycznego kablowego SN do zasilania w energię elektryczną

budynku pieczarkarni (działka nr ew. 538),
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638 W w celu budowy

zjazdu na działkę nr ew. 546 w miejscowości Pruszyn w dniach 17 - 18.08.
2016 r.,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3628W (działka nr ew. 129) do nieruchomości - działka nr ew. 253/2

w miejscowości Rogóziec,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3601W

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku leśniczówki (działka nr ew. 1211), na okres

2.08.2016 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

powiatowej

nr

360 IW

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

leśniczówki (działka nr ew. 1211) w dniu 2.08.2016 r.,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3615 W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni

ścieków (działka nr ew. 524) w dniu 2.08.2016 r.,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3615 W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn zasilającego przepompownię ścieków (działka nr ew.

524), na okres 2.08.2016 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę

drogowego zgodnie z wnioskiem.

za każdy kolejny rok zajęcia pasa

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Przesmyki (zał. nr 7), jednogłośnie

postanowił dofinansować kwotą 2 000 zł zakup nagród laureatom konkursu „Najładniejsza
Miejscowość 2016”, realizowanego w ramach „Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej”.

Ad. pkt 10

Zarząd

Techniki

Powiatu

Zabytkowej

rozpatrując prośbę Siedleckiego Stowarzyszenia Miłośników

„Korba”

w

Siedlcach

(zał.

nr

8), jednogłośnie

postanowił

o dofinansowaniu kwotą 500 zł do kosztów wydruku materiałów promocyjnych dotyczących

IV Siedleckiego Rajdu Oldtimerów. Rajd zorganizowany zostanie w dniu 28 sierpnia br.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 87/158/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

i

