Protokół Nr 113/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 29 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 111/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz protokołu nr 112/2016

z dnia 21 grudnia 2016 r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
5. Rozpatrzenie prośby o nieodpłatne przekazanie 10 szt. regałów magazynowych dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie.
6. Rozpatrzenie wniosków.

•

Wójta Gminy Domanice o przekazanie na rzecz Gminy 4 szt. drzew rosnących

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy,
w zamian za usunięcie drzew i uporządkowanie terenu,
•

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Siedlce ul. Brzeska

139, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3605 W w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 318/3),

•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości

Gołąbek (działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 318/3),

•

Wójta Gminy Wodynie w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Żebraczka (działka
nr ew. 285) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

- jeden przecisk poprzeczny pod drogą,

•

Wójta Gminy Wodynie w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Seroczyn (działka
nr ew. 351) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
-jeden przecisk poprzeczny pod drogą,

•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi

powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę nr ew. 481/2 w miejscowości Radzików Wielki,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172),

•

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie 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 kablowego nn do budynku mieszkalnego
(działka nr ew. 1172),

•

mieszkańców Kolonii Tokary o wykonanie wjazdów na posesje oraz

chodników do furtek, które nie zostały wykonane podczas przebudowy drogi
w 2016 r.

7. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
8. Zatwierdzenie sprawozdania rzeczowo - finansowego z wykorzystania dotacji

udzielonej na realizację zadania pn.: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego
„Reymontówka” w Chlewiskach.
9. Przyjęcie projektu aneksu nr 4/2016 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
10. Przyjęcie

rzeczywistej

liczby

uczniów/wychowanków

korzystających

z zakwaterowania i nauki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy
w IV kwartale 2016 roku.

11. Przyjęcie

rzeczywistej

liczby

uczniów/wychowanków

korzystających

z zakwaterowania i nauki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie
w IV kwartale 2016 roku.
12. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 111/2016 z dnia 19 grudnia

2016 r. oraz protokół nr 112/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/213/2016 zmieniającą uchwałę

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

(zał. nr 1).
Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/214/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 2).
Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie 10 szt. regałów magazynowych, będących na stanie
Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 3). Regały pochodzą ze zmodernizowanego
archiwum Wydziału Komunikacji.

Ad. pkt 6

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

•

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Domanice drewna

pochodzącego z wycinki 4 szt. drzew, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3652W w miejscowości Czachy, w zamian za usunięcie drzew i uporządkowanie

terenu,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 318/3) w dniu
29 grudnia 2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Gołąbek (działka nr ew. 1341) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 318/3) na okres 29.12.2016 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W

w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 285) w celu budowy sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - jeden przecisk poprzeczny pod drogą,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W

w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu budowy sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - jeden przecisk poprzeczny pod drogą,
•

zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka nr ew. 476/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 481/2

w miejscowości Radzików Wielki,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172) na okres 29.12.2016 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 3638W w miejscowości

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1172) w dniach
29 - 30.12.2016 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

rozpatrzył wniosek mieszkańców Kolonii Tokary o wykonanie wjazdów na posesje oraz

chodników do furtek, które nie zostały wykonane podczas przebudowy drogi w 2016 r.

Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu prace powyższe nie zostaną wykonane
w 2017 r.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu

zapoznał się z opinią Komisji Budżetu oraz opinią Komisji

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie rzeczowo - finansowe

z wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania pn.: Rewitalizacja zabytkowego

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

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 4/2016 do umowy nr

RS 640.l.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 8):

•

przyjąć za podstawę przekazywania dotacji maksymalną liczbę miejsc dla

wychowanków wynikającą z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Siedlcach dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy - 44
wychowanków,

•

zatwierdzić rozliczenie dotacji wynikające z liczby uczniów ustalonej w trakcie

kontroli.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 9):

•

przyjąć za podstawę przekazywania dotacji maksymalną liczbę miejsc dla

wychowanków wynikającą z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie - 54
wychowanków,

•

zatwierdzić rozliczenie dotacji wynikające z liczby uczniów ustalonej w trakcie

kontroli.

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kołodyński

