Protokół Nr 108/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 28 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 107/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej
i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu
Wnioskodawcy.

7. Rozpatrzenie wniosku o wynajęcie części powierzchni holu na parterze budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach celem ustawienia budki fotograficznej.
8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyjęcia do ewidencji ilościowo-wartościowej

Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego Fiat Punto o nr VIN

IBHBHHH i nr rejestracyjnym WS 42646.

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wypłaty odszkodowania za działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków numerem

o powierzchni 0,0105 ha, położoną

w miejscowości Błogoszcz.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia założeń do sprawowania kontroli nad
organizatorami pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne

domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim.

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2017 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o przyznanie

dotacji w wysokości 40 tys. zł na prowadzenie działalności jednostki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele
budowlane.

16. Przyjęcie informacji nt. realizacji zadania Powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg
powiatowych w roku 2016.

17. Rozpatrzenie wniosków:

•

DARFIK Firma Projektowo - Usługowa

Siedlce ul. Prymasa

Stefana Wyszyńskiego 33/55 o uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu

dla projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy

powiatu do miejscowości Przesmyki”,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 1834),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) poprzez
umieszczenie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 1834),
•

w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W
w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 69/3 w miejscowości Grodzisk,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie

pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu

budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.

1837/10),

•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 44/2),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości
Nasiłów (działka nr ew. 160) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 44/2),

•

Wójta Gminy Korczew w sprawie użyczenia gruntu w pasie drogi powiatowej

nr 3617W w celu budowy linii oświetlenia ulicznego,
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3605W (działka nr ew. 452) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 407/17 w miejscowości Skórzec,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew.

1805/2) poprzez

umieszczenie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego (działka

nr ew. 1837/10),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza

sieci

kanalizacji

sanitarnej

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1837/10),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie

pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3617W w miejscowości Bartków Nowy (działka nr ew. 335)
w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr

ew. 587/1),

•

Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zmiany w części decyzji nr D.7332-26/2007
z dnia 21 maja 2007 r.,

•

Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wydania opinii, czy drzewa rosną w pasie
drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki-Kośmidry.

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 107/2016 z dnia 22 listopada

2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/198/2016 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 2019 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/199/2016 zmieniającą uchwałę

w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego

programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia

kosztów dojazdu Wnioskodawcy (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na wynajęcie części powierzchni holu

(1,125 m2) na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sielcach przy ul. Piłsudskiego 40,
celem ustawienia budki fotograficznej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 6):

•

przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Punto o nr VIN

i nr rejestracyjnym WS 42646, o wartości początkowej ustalonej przez rzeczoznawcę
w wysokości 700 zł brutto,

•

dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa)
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej

Starostwa.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

o pow. 0,0105 ha położoną

w miejscowości Błogoszcz gmina Siedlce (zał. nr 7).

Zarząd zaakceptował cenę 1 m2 działki w wysokości 25 zł.
25 zł x 105 m2 = 2 625 zł - kwota odszkodowania.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
(zał. nr 8). Zarząd powyższy projekt uchwały postanowił skierować do Wójtów gmin z terenu

powiatu siedleckiego i do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie - celem zaopiniowania.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/200/2016 w sprawie określenia

założeń do

zastępczymi,

sprawowania kontroli

prowadzącymi

nad organizatorami pieczy zastępczej,

rodzinne

domy

dziecka oraz placówkami

wychowawczymi w Powiecie Siedleckim (zał. nr 9).

rodzinami
opiekuńczo-

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/201/2016 w sprawie planu

kontroli

nad

organizatorami

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

rodzinami

zastępczymi,

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
w Powiecie Siedleckim w 2017 roku (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/202/2016 w sprawie wyboru

oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2017 roku (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

w Chlewiskach (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił przyznać dotację w wysokości 40 000 zł

na pokrycie kosztów działalności jednostki.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/203/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 13).

Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na dysponowanie na cele budowlane

nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego oznaczoną jako działki nr ew.: 503,
507/2 obręb Rakowiec, w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn.: „Budowa chodnika na
ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec gmina Siedlce”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 108/204/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 14).
Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Siedlce na dysponowanie na cele budowlane

nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 503
obręb Rakowiec, w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn.: „Przebudowa ulicy Wrzosowej
w miejscowości Rakowiec w zakresie budowy chodnika”.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. realizacji zadania Powiatu

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych w roku 2016 (zał. nr 15) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej

Komisji.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 16), jednogłośnie postanowił:

•

zaopiniował pozytywnie z uwagą koncepcję zagospodarowania terenu dla

projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy

powiatu do miejscowości Przesmyki”. W ostatecznej wersji dokumentacji

projektowej należy uwzględnić przebudowę przepustu w km 8 + 055
w miejscowości Przesmyki,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej

do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 1834) w dniu 29.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 750/1) poprzez umieszczenie

przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1834)

na okres 29.11.2016 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 celu budowy

zjazdu na działkę nr ew. 69/3 w miejscowości Grodzisk w dniach

29-30.11 2016 r.,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1837/10),

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3619 W

w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 44/2) w dniu 29.11.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3619W

w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 44/2) na okres 29.11.
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,

•

użyczył gminie Korczew grunty znajdujące się w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Knychówek (działka nr ew. 67) w celu

budowy linii oświetlenia ulicznego,
•

zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3605W (działka nr ew. 452) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

407/17 w miejscowości Skórzec,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3638W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie
przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew.

1837/10) na okres 29.11. 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

363 8W

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 1837/10) w dniu 29.11.2016 r., ustalił opłatę za

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

zezwolił na zadysponowanie

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W

w miejscowości Bartków Nowy (działka nr ew. 335) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 587/1),
•

zmienił w części decyzję nr D.7332-26/2007 z dnia 21 maja 2007 r. poprzez

zmianę

załącznika

graficznego

-

zgodnie

D.6853.1.168.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,

z

projektem

decyzji

•

uznał, że prawo własności do 12 szt. drzew rosnących na skarpie zewnętrznej

rowu odwadniającego drogę powiatową nr 3667W, należy do właściciela działki
nr ew. 361 obręb Izdebki - Kośmidry gmina Zbuczyn.

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

