Protokół Nr 119/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 6 lutego 2017 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 118/2016 z dnia 30 stycznia 2017 r.
3. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
o przekroczenie ’/i2 planu finansowego o kwotę 25 000 zł w miesiącu lutym 2017 r.

4. Zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach środków trwałych.

5. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu (bez działek zajętych pod drogi
powiatowe).

6. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji

gruntów i budynków numerem

0 p0W. o, 1224 ha położoną w miejscowości

Stok Lacki.

7. Rozpatrzenie wniosków:
•

o ustawienie ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi powiatowej

nr 3622W, przy posesji HI w miejscowości Kamianki-Czabaje,
•

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W

w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 190),
•

Wójta Gminy Siedlce z pełnomocnictwa którego wystąpił
Pracownia Projektowa ul. Rutkowskiego 12 Siedlce, w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 526) w celu budowy sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami,
•

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości

Mościbrody (działka nr ew. 291/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 190),
•

w sprawie dokonania zabezpieczenia drogi powiatowej nr 3654W przed
osuwaniem się gruntu na wysokości stawów hodowlanych (działki nr ew.:

1011/2, 1032/1 obręb Łupiny).
8. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach

o dofinansowanie wyjazdu na międzynarodowe zawody Irish Open 2017 (Puchar
Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu).

9. Rozpatrzenie prośby Koła PZW nr 33 „Szczupak” Siedlce o pomoc w organizacji
drugich

Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich dla Osób Niepełnosprawnych

„O Puchar Szczupaka”.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017 - 2019”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 r.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 118/2017 z dnia 30 stycznia

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu

rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu

w Kisielanach (zał. nr 1), jednogłośnie wyraził zgodę na przekroczenie w miesiącu lutym

2017 r. ’/i2 planu finansowego o kwotę 25 000 zł, ze względu na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2016 r. w jednostce.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej ilościowo

- wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach środków trwałych, wymienionych

w załączniku nr 2.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję zasobu powiatu siedleckiego (bez

działek zajętych pod drogi powiatowe) - stan na 2.02.2017 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem

0 pOw. 0,1224 ha, położoną

w miejscowości Stok Lack (zał. nr 4). Zarząd zaproponował wysokość odszkodowania
w kwocie 40 zł/m2 działki.

40 zł/m2 x 1224 m2 = 48 960 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

•

zobowiązał

Wydział

Dróg

do

przygotowania

propozycji

rozwiązania

odprowadzenia nadmiernej ilości wody gromadzącej się przy posesji nr 18
w miejscowości Kamianki-Czabaje. Zarząd nie widzi potrzeby ustawiania

ekranów akustycznych przy w/w posesji,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3636W

w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 190) w dniu 8.02.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 526) w celu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

363 6W

w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 291/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 190) na okres
8.02.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

zapoznał się z pismem dotyczącym planu modernizacji stawów przy drodze

powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny. Zarząd zobowiązał właścicieli

ul. Cymbalistów
Gospodarstwa Ogrodniczego
Warszawa do zabezpieczenia skarpy stawów znajdujących się przy drodze

powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny, gdyż nie zabezpieczone skarpy

stawów powodują nadmierne podsiąkanie gruntu i w konsekwencji mszczenie
korony

drogi.

Właściciele

stawów

przystępując

do

modernizacji

ich

zobowiązani są do zabezpieczenia skarp stawów w taki sposób, aby nie naruszyć
konstrukcji drogi już istniejącej (Wydział Dróg wspólnie z Wydziałem

Rolnictwa i Ochrony Środowiska przygotują projekt odpowiedzi).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi”

w Siedlcach (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 750/

wyjazd zawodnika na międzynarodowe zawody Irish Open 2017 (Puchar Świata w Sportowym
Karate oraz Kick-Boxingu). Zawody odbędą się w dniach 2-5 marca br.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Koła PZW nr 33 „Szczupak” w Siedlcach

(zał. nr 7), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 750/ zakup nagród
uczestnikom drugich Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich dla Osób Niepełnosprawnych

„O Puchar Szczupaka” organizowanych na zbiorniku Rówce.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim
na lata 2017 - 2019” (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 119/221/2017 w sprawie powołania

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań
publicznych w 2017 r. (zał. nr 9).

Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyńskt
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