Protokół Nr 109/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 5 grudnia 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 108/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
3. Przyjęcie

projektu

uchwały

Rady

Powiatu

w

sprawie

ustalenia

wydatków

nie wygasających z końcem 2016 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości
w celu lokalizacji przystanku autobusowego.

5. Rozpatrzenie wniosków:
•

Orange Polska S.A. Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 w sprawie zezwolenia

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowościach:
Nowe Opole i Opole Stare w celu umieszczenia kanalizacji telefonicznej,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 24/12 w miejscowości Żabokliki,
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu publicznego (warsztat
samochodowy) z drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412)
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 24/12 w miejscowości Żabokliki,

•

Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W:
1. działka nr ew. 380/1, obręb Kaczory,

2. działki nr ew.: 1024, 833, obręb Łupiny,
oraz drogi powiatowej nr 3655W:

1.

działka nr ew. 400/2, obręb Pluty,

2.

działka nr ew. 283/1, obręb Daćbogi,

3.

działka nr ew. 712/9, obręb Mroczki

w celu lokalizacji doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy

światłowodowych,
•

Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie wyrażenia
zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W:

1.

działki nr ew.: 400/1, 400/2, obręb Pluty,

2.

działka nr ew. 515, obręb Tworki

w celu lokalizacji doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy

światłowodowych,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 361 IW (działka nr ew. 53) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 2/3 w miejscowości Sosna Korabie,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 460/3),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Góry
(działka nr ew. 448) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 460/3),
•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości
Koszewnica (działka nr ew. 826) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 307, 308),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

•

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 784),
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 341/18),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) poprzez

umieszczenie przyłącza sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka
nr ew. 341/18),

•

mieszkańców wsi Wólka Soseńska o wykonanie remontu drogi powiatowej

nr 3665W na dł. 350 m w miejscowości Wólka Soseńska.
6. Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie nieruchomości na posadowienie urządzeń

infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci ułożenia kabla telekomunikacyjnego
w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu WLKS Nowe łganie o ufundowanie nagród
pieniężnych dla zawodnika sekcji lekkiej atletyki

i jego trenera

8. Wyrażenie zgody na zakup materiałów propagujących działania proekologiczne.

9. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 108/2016 z dnia 28 listopada

2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku (zał. nr 1) i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 109/205/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego

(zał. nr 2).

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował lokalizację przystanku komunikacyjnego, służącego
obsłudze podróżnych, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości

Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1), w poboczu drogi przyległym do nieruchomości

nr ew. 887/2 (strona prawa).

Zarząd Powiatu postanowił udostępnić nieodpłatnie gminie Wiśniew część pasa drogowego
w/w drogi powiatowej w celu budowy wiaty przystankowej, służącej obsłudze podróżnych.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił Orange Polska S.A. Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 na zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowościach: Nowe Opole
i Opole Stare w celu umieszczenia kanalizacji telefonicznej na okres 1.01.
2017 r. - 31.12.2031 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa

drogowego zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
24/12 w miejscowości Żabokliki,

•

zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego (warsztat samochodowy) z drogi
powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 24/12 w miejscowości Żabokliki,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W:
1. działka nr ew. 380/1, obręb Kaczory,
2. działki nr ew.: 1024, 833, obręb Łupiny,

oraz drogi powiatowej nr 3655 W:

w

celu

1.

działka nr ew. 400/2, obręb Pluty,

2.

działka nr ew. 283/1, obręb Daćbogi,

3.

działka nr ew. 712/9, obręb Mroczki
lokalizacji

doziemnych

telekomunikacyjnych

przyłączy

światłowodowych,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W:

w

celu

1.

działki nr ew.: 400/1,400/2, obręb Pluty,

2.

działka nr ew. 515, obręb Tworki

lokalizacji

światłowodowych,

doziemnych

telekomunikacyjnych

przyłączy

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 361 IW (działka nr ew. 53) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 2/3

w miejscowości Sosna Korabie,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3663W

w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 460/3) w dniu 9.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3663 W

w miejscowości Góry (działka nr ew. 448) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 460/3), na okres 9.12.

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

3 602 W

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 307, 308),
na okres 7.12. 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

3602W

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 784) w dniu 7.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3612 W

w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 341/18) w dniu 19.12.2016 r, ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3612 W

w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) poprzez umieszczenie przyłącza

sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 341/18) na okres

19.12. 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,
•

rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Wólka Soseńska o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3665W na dł. 350 m w miejscowości Wólka Soseńska.

Zarząd widzi potrzebę remontu powyższego odcinka drogi powiatowej, jednak
ze względu na ograniczone możliwości budżetu powiatu w najbliższym czasie

nie będzie to możliwe.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 4):

•

wyraził zgodę Elektroinsbud

ul. Abramowicka 18C/D Lublin,

działającemu na zlecenie Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160,

na ułożenie kabla telekomunikacyjnego XzTKMDXpw 10x2x0,5 w budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach w celu świadczenia przez Orange Polska

S.A. usług telekomunikacyjnych dla Banku PKO BP,
•

zawrzeć z Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 umowę
udostępnienia nieruchomości (części ścian i sufitów pomieszczeń Starostwa

Powiatowe w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40) na posadowienie urządzeń

infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabla telekomunikacyjnego
XzTKMDXpw 10x2x0,5 w celu świadczenia przez Orange Polska S.A. usług

telekomunikacyjnych dla Banku PKO BP.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ludowego

Klubu Sportowego Nowe łganie, jednogłośnie nie wyraził zgody na ufundowanie nagród
pieniężnych dla zawodnika sekcji Lekkiej Atletyki

i jego trenera

z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na ten cel

(zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup materiałów propagujących

działania proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych (zał. nr 6):
1. Torby ekologiczne wielokrotnego użytku (dwa rodzaje),

2. Długopisy z materiałów ekologicznych,
3. Kredki z materiałów ekologicznych,

4. Kredki z temperówką z materiałów ekologicznych,
5. Piórniki z kredkami z materiałów ekologicznych,
6. Przyborniki na biurko z materiałów ekologicznych,
7. Notesy z materiałów ekologicznych.

Zakupione materiały będą wykorzystane do promowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

zachowań ekologicznych oraz promowania wyrobów z materiałów wtórnych.

Ad, pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

