Protokół Nr 121/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 20 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 120/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
3. Przyjęcie rozliczenia przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego
odśnieżania dróg powiatowych za listopad i grudzień 2016 r.
4. Rozpatrzenie wniosku

PGE

Dystrybucja

S.A.

z pełnomocnictwa którego wystąpił

ul.

Garbarska

21A

Lublin,

Pracownia Projektowa i Ochrony

Środowiska sp. z o.o. ul. Gorbatowa 15/99, 07-410 Ostrołęka w sprawie wyrażenia
zgody

na

zadysponowanie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3617 W

w miejscowości Hołubią (działki nr ew.: 2697/2, 2714, 2708) w celu realizacji zadania:

„Budowa linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz
przyłączy i złączy kablowych”.

5. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie organizacji Międzynarodowej Konferencji

Naukowej w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, promującej
region powiatu siedleckiego.
6. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru herbu powiatu siedleckiego.

7. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 120/2017 z dnia 13 lutego

2017 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie przez gminy I transzy dotacji celowej

z zakresu zimowego odśnieżania dróg powiatowych za listopad i grudzień 2016 r. (zał. nr 1),
zgodnie z propozycjami Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek (zał. nr 2), jednogłośnie zezwolił na

zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubią
(działki nr ew.: 2697/2, 2714, 2708) w celu realizacji zadania: „Budowa linii kablowej SN

15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz przyłączy i złączy kablowych”.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo

- Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do

2 000 zł konferencję promującą region powiatu siedleckiego. Konferencja zorganizowana
zostanie w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniu 8 maja br.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie koncepcji herbu

powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 7

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

h

