Protokół Nr 106/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 14 listopada 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 104/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. oraz protokołu nr 105/2016

z dnia 9 listopada 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.

4. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

projektu

uchwały

budżetowej

na

rok

2017

Powiatu Siedleckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej

1

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

6. Przyjęcie rozliczenia dotacji celowej przez Gminę Kotuń i Gminę Przesmyki dotyczącej
letniego utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.

7. Rozpatrzenie wniosków:
•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości

Okniny (działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku magazynowego (działka nr ew. 985/3),

•Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
magazynowego (działka nr ew. 985/3),

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 153/7),
•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 153/7),

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 445/2),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki (działka nr ew. 543) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 445/2),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości

Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego SN
(przecisk poprzeczny pod drogą),
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

•

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego SN,

•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3603W (działka nr ew. 501/1) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 265/2 w miejscowości Niechnabrz,
•

w sprawie wydania oświadczenia, że działki nr ew.: 619/1, 620/1 położone

w miejscowości Wyłazy posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej

nr3610W,
•

Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 3 Lublin w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa
kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej średniego napięcia,

słupów sieci napowietrznej średniego napięcia, przyłącza kablowego niskiego

napięcia wraz ze złączem. Rozbiórka sieci napowietrznej średniego napięcia

w miejscowości Krześlin i Krześlinek gm. Suchożebry”,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

wystąpił

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 382) w celu

budowy przyłącza kablowego nn do budynku tartaku (działka nr ew. 442),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki
Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 134/1),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 134/1),
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 479 w miejscowości Radzików Wielki,
•

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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Siedlce

ul. Brzeska 139, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Nasiłów (działka nr
ew. 160) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 44/2),
•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Siedlce

ul. Brzeska 139, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka
nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza kablowego nn do

magazynowo - produkcyjnej (działka nr ew. 318/3),

budynku hali

•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 482/1 w miejscowości Radzików Wielki,

•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 482/2 w miejscowości Radzików Wielki.
8. Rozpatrzenie prośby jednostki certyfikującej TUV Nord Polska o bezpłatne

udostępnienie sali konferencyjnej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu możliwości
pozyskania środków UE dla przedsiębiorców.
9. Przyjęcie projektu umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

10. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 104/2016 z dnia 7 listopada

2016 r. oraz protokołu nr 105/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady

w dniu 14 listopada br.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 106/192/2016 w sprawie projektu

uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2). Sporządzony projekt

uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego

wg stanu na dzień 31 października 2016 roku oraz informacją o finansowaniu zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku Zarząd Powiatu postanowił

przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół z Siedlcach - celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 106/193/2016 w sprawie projektu

uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2017 - 2020 (zał. nr 3). Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020 wraz
z załącznikami do uchwały Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół z Siedlcach - celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie rozliczenia

dotacji celowej przez Gminę Kotuń i Gminę Przesmyki dotyczącej letniego utrzymania dróg
powiatowych w 2016 r.

Ad. pkt 7

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

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3656W

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku magazynowego (działka nr ew. 985/3) na
okres 15.11.2016 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

3656W

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

magazynowego

(działka nr ew. 985/3) w dniu 15.11.2016 r., ustalił opłatę

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

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

363 3 W

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 153/7) w dniach 15 - 16.11.2016 r., ustalił opłatę

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

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3633W

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 153/1, 253) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 153/7),
na okres 15.11.2016 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

3666W

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 445/2) w dniu 15.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3666W

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 543) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 445/2),
na okres 15.11.2016 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

3654W

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego SN (przecisk poprzeczny pod drogą), na okres 15.11.2016 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

3654W

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego SN w dniu 15.11.2016 r., ustalił

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

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3603W (działka nr ew. 501/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

265/2 w miejscowości Niechnabrz,

•

oświadczył, że działki nr ew.: 619/1, 620/1 położone w miejscowości Wyłazy

posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 36IOW (działka nr ew.
820/2),
•

uzgodnił projekt pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci

kablowej średniego napięcia, słupów sieci napowietrznej średniego napięcia,

przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem. Rozbiórka sieci
napowietrznej średniego napięcia w miejscowości Krześlin i Krześlinek
gm. Suchożebry”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej
nr 3615W (zgodnie z decyzją D.6853.1.39.2016 z dnia 14 marca 2016 r.),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Niwiski

(działka nr ew. 382) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku tartaku (działka nr ew. 442),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3633W

w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 134/1)
na okres 24.11.2016 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

3633W

w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 134/1) w dniu 24.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
479 w miejscowości Radzików Wielki,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W

w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 44/2),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku hali magazynowo - produkcyjnej (działka nr ew.
318/3),

•

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

482/1 w miejscowości Radzików Wielki,
•

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

482/2 w miejscowości Radzików Wielki.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać do Wydziału Administracyjno -

Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Siedlcach pismo jednostki certyfikującej TUV Nord
Polska, o bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu

możliwości pozyskania środków UE dla przedsiębiorców, celem przedstawienia propozycji

rozwiązania na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy o dofinansowanie projektów

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (zał. nr 5).

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

