Protokół Nr 102/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 31 października 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 100/2016 z dnia 24 października oraz 101 z dnia 28 października
2016 r.
3.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

4.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnień do składania oświadczeń woli
w zakresie bieżącej działalności powiatu prowadzonej w jednostkach organizacyjnych

Powiatu.

6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego Opel Insignia,

nr rej. WS 47313.
7.

Przyjęcie wysokości opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: „Rewitalizacja
zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach”.

9.

Przyjęcie projektu umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Domem Pracy Twórczej

„Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej.

10. Rozpatrzenie wniosków:
•

Wójta Gminy Przesmyki o uwzględnienie w planie inwestycyjnym na 2017 r.

przebudowy drogi powiatowej nr 3628W, na odcinku od miejscowości
Przesmyki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3627W o długości 2,9 km,

•

w sprawie wymierzenia firmie Instalbud

Targówka

ul. Kolejowa 82 Mińsk Maz. kary pieniężnej, za zajęcie bez zezwolenia zarządcy

drogi pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne
(działka nr ew. 319),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43

•

Siedlce,

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 574),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości

Ziomaki (działka nr ew. 191) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 574),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy

(działka nr ew.

1499) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego

nn

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1678),

•

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy

(działka nr ew. 1499) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1678),

•

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 579),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości

Przywory Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 579),
•

Wójta Gminy Mokobody w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części

decyzji o warunkach zabudowy nr RI.6730.24.2016 z dnia 12.08.2016 r.,
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego

z drogi

powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do działki nr ew. 450

w miejscowości Radzików Wielki.

11. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie kwotą 2 500 zł uroczystości dla uczczenia

rocznicy odzyskania niepodległości.
12. Rozpatrzenie prośby o wsparcie Gali Charytatywnej „Dzieci Eurolingua-dzieciom

lokalnie i międzynarodowo” Christmas Party 2016.
13. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród w konkursie kulinarnym Biesiady

Podlasko-Mazowieckiej organizowanym przez MGOK w Mordach.
14. Wyrażenie zgody na rejestrację w Sądzie Okręgowym biuletynu powiatu siedleckiego
„Ziemia Siedlecka”.

15. Wolne wnioski

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 100/2016 z dnia 24 października

2016 r. oraz protokołu nr 101/2016 z dnia 28 października 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 102/185/2016 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 102/186/2016 zmieniającą uchwałę

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019

(zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 102/187/2016 w sprawie udzielenia

upoważnień do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności powiatu
prowadzonej w jednostkach organizacyjnych Powiatu (zał. nr 3).
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Włodzimierza Drabarka - dyrektora Domu na Zielonym

Wzgórzu w Kisielanach, do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności

powiatu realizowanej przez Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 4):

•

wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego w formie pisemnej
samochodu osobowego Opel Insignia w numerze rejestracyjnym WS 47313,

•

ustalił cenę wywoławczą przy sprzedaży w/w samochodu na kwotę 30 000 zł,

•

zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochód osobowy Opel Insignia o numerze rejestracyjnym WS 47313,
po dokonaniu sprzedaży.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował kwotę 36 012 zł netto jako wysokość

opłaty przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE”

sp. z o.o. w Siedlcach ul. Brzeska 128, za bezumowne korzystanie w miesiącu październiku
2016 r. z nieruchomości zabudowanych (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako

działki: nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha, nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, położonych

w obrębie Ujrzanów Gmina Siedlce), należących do Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował stawkę 2,00 zł netto/m2 miesięcznie jako

wysokość dzierżawy w/w działek, w okresie od 1.11.2016 r. do 31.01.2017 r. przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE” sp. z o.o.

w Siedlcach ul. Brzeska 128, co daje kwotę 108 036,00 zł (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o udzieleniu dotacji celowej w wysokości

98 241,28 zł dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na realizację zadania

„Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim

a Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji

celowej (zał. nr 7).

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

•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Przesmyki o uwzględnienie w planie inwestycyjnym

na 2017 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3628W, na odcinku od miejscowości Przesmyki

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3627W o długości 2,9 km. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
Targówka ul. Kolejowa 82 Mińsk Maz. karę
pieniężną w wysokości 337,50 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi pasa drogowego

drogi powiatowej nr 36I2W w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319),
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Ziomaki

(działka nr ew. 191) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 574) w dniu 2.11.2016 r., ustalił opłatę

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Ziomaki

(działka nr ew. 191) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 574) na okres 2.11.2016 r. - 31.12.2046 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 3669W w miejscowości Mordy

(działka nr ew. 1499) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 1678), na okres 3.11.2016 r. - 3 1.12.2046 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 3669W w miejscowości Mordy

(działka nr ew. 1499) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego
nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1678) w dniu 3.11.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory
Duże (działka nr ew. 285) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 579) w dniu 3.11.2016 r.,

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,
•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory
Duże (działka nr ew. 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 579) na okres 3.11.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia

pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

•

nie wniósł sprzeciwu do zmiany decyzji Wójta Gminy Mokobody nr RI.6730.24.2016

z dnia 12 sierpnia 2016 r., poprzez dodanie zapisu: „dopuszcza się budowę budynku
garażowego na granicy z działką nr ewid. 491”,
•

zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew.
476/1) do działki nrew. 450 w miejscowości Radzików Wielki.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie uroczystości dla

uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, organizowanych w Sanktuarium Św. Józefa
Robotnika w Siedlcach w dniu 11 listopada br. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego

EUROLINGUA w Siedlcach - organizatora Gali Charytatywnej „Dzieci Eurolingua -

dzieciom lokalnie i międzynarodowo” Christmas Party 2016 (zał. nr 10), jednogłośnie
postanowił dofinansować kwotą do 400 zł zakup nagród dla dzieci z terenu powiatu
siedleckiego, występujących na koncercie charytatywnym.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród, za kwotę do 400 zł

dla zwycięzców ósmej edycji konkursu kulinarnego Biesiada Podlasko - Mazowiecka,
organizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach (zał. nr 11).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rejestrację w Sądzie Okręgowym

biuletynu powiatu siedleckiego „Ziemia Siedlecka” (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kolodyński

