Protokół Nr 124/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 6 marca 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 123/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Omega o numerze identyfikacyjnym
i numerze rejestracyjnym WSI 2S86.

8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego

powierzenia

Spółdzielni

Socjalnej

Serwis

Komunalny z siedzibą w Wodyniach wykonania usługi w zakresie pielęgnacji drzew
i krzewów poprzez ich usunięcie lub przycięcie w taki sposób aby ruch pojazdów
na drogach powiatowych odbywał się bezpiecznie.

9. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3645 W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2)

w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr

ew. 26),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej

nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647)

w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew.
488),

•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa
którego wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”
Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy
(działka nr ew. 292/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku

gospodarczego (działka nr ew. 274/2),
•

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W w celu budowy dwóch zjazdów na działkę nr ew. 24/12

w miejscowości Żabokliki,
•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3610W (działka nr ew. 280) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 276 w miejscowości Korczew,

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr

3656W w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 203),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości

Januszówka (działka nr ew. 394) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 203),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647)

w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew.
956/1),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647)
w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew.

488),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 959/1),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu
budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC oraz przyłącza

wodociągowego 0 40 PE (działka nr ew. 1079),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 956/2),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 956/3),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 462),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 431),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 439),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 40 PE (działka nr ew. 207/1),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług

którego wystąpił

ul. Skórzecka 2, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej

nr 3646W w miejscowości Kłodzie (działka

nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku
mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250),
•

up Garwolińska 3/3 Siedlce w sprawie wyrażenia

MONT GAZ

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót polegających na

budowie

przyłącza

gazu

średniego

mieszkalnego (działka nr ew. 184),

ciśnienia

do

zasilania

budynku

•

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Mińsku
Maz. ul. Szczecińska 4 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3615 W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236)
poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 184),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce

którego wystąpił

ul. Ogińskich 25, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości Zawady (działka nr
ew. 569/1) w celu budowy linii kablowej nn,

•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 939/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 219 w miejscowości Myrcha,

•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 445/3),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie wyrażenia
zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Żabokliki (działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn

(działka nr ew. 445/3),
•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3619W w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 353/2),

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości

Rzeszotków (działka nr ew. 355) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn (działka nr ew. 353/2).

10. Przyjęcie projektu umowy z Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach

ul. Biskupa Swirskiego 51 o dofinansowanie zadania w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zakup dwóch autobusów 16 i więcej

miejscowych do przewozu uczestników terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Skórcu i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach Żmichach.
11. Przyjęcie projektu umowy z gminami z terenu powiatu siedleckiego o udzielenie

pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu na realizację zadania w zakresie
wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy, obejmującej zakup
samochodu/samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii

Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu i w Kisielanach.
12. Przyjęcie projektu Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania

Powiatu Siedleckiego

realizowanego przez Powiatowy Zespół ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności.

13. Wyrażenie zgody na rezygnację przez PCPR w Siedlcach z realizacji projektu „Szansa
na Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,
Działanie

9.1

„Aktywizacja

społeczno-zawodowa

osób

wykluczonych

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014
-2020.
14. Rozpatrzenie wniosku o współorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia

Kobiet dla Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace

geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

17. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 123/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 124/228/2017 w sprawie powołania

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 1). Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód

i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na

terenie gminy Korczew, na drodze powiatowej nr 360IW Tokary-Korczew na odcinku

Laskowice-Korczew oraz na drodze powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-

Drażniew-Laskowice na odcinku Tokary-Laskowice.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 124/229/2017 w sprawie powołania

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 2). Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód

i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na

terenie gminy Mokobody, na drodze powiatowej nr 366IW Mokobody-Męczyn-Zaliwie
Piegawki na odcinkach Mokobody-Męczyn i Męczyn-Wólka Proszewska.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 124/230/2017 w sprawie powołania

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 3). Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód

i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na

terenie gminy Przesmyki, na drodze powiatowej nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku

Lipiny-Zakrze.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 124/231/2017 w sprawie powołania

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 4). Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód

i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na

terenie gminy Mordy, na drodze powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-BejdyPróchenki na odcinku Mordy-Klimonty.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5):

•

przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego

w

Siedlcach

samochodu

osobowego

marki

Opel

Omega

o

nr

VIN

i nr rejestracyjnym WSI 2S86, z wartością początkową

1 100 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,
•

dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji majątkowej

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub

do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił powierzyć Spółdzielni Socjalnej Serwis

Komunalny z siedzibą w Wodyniach wykonanie prac pielęgnacyjnych - do 14 kwietnia br.,
polegających na usunięciu z pasa drogowego dróg powiatowych, drzew i krzewów, których

wiek nie przekracza 10 lat, drzew, których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm

oraz pielęgnacji koron drzew poprzez usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych (zał. nr 6),
na drogach powiatowych:

•

nr 3636W od Mościbród do przejazdu kolejowego w Borkach Kosach - o długości

800 mb,

•

nr 3633W od Mościbród do przejazdu kolejowego Borki Kosiorki - o długości

2 200 mb,

•

nr 3655W od Domanic do Tworek - o długości 5 200 mb.

Zarząd zaakceptował cenę za wykonanie prac pielęgnacyjnych w wysokości 1,06 zł/mb brutto.

Ad. pkt 9

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

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu budowy
przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 26),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 488),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 274/2),

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w celu budowy

dwóch zjazdów na działkę nr ew. 24/12 w miejscowości Żabokliki
ul. Korczewska 12 w dniu 10 marca br.,

•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 36IOW (działka nr ew. 280) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 276 w miejscowości Korczew,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3656W

w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 203) w dniu 7.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3656W

w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 203) na okres
7.03.2017 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,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 956/1),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 488),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 959/1),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC oraz przyłącza wodociągowego 0 40 PE

(działka nr ew. 1079),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 956/2),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 956/3),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 462),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 431),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 439),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza

kanalizacji sanitarnej 0 40 PE (działka nr ew. 207/1),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W

w miejscowości Kłodzie

(działka nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250) w dniu
7.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3615 W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 184) w dniu 7.03.2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3615 W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 184) na okres 7.03.2017 r. -

31.12.2042 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 3628W

w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) w celu budowy linii

kablowej nn oraz wymianę słupa,

•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3634W (działka nr ew. 939/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

219 w miejscowości Myrcha,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3617W

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 445/3) w dniu 10.03.2017 r., ustalił opłatę

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

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3617W

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn (działka nr ew. 445/3) na okres 10.03.2017 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,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3619W

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 353/2) w dniu 8.03.2017 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 Rzeszotków (działka nr ew. 355) poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn (działka nr ew. 353/2) na okres 8.03.2017 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.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy z Caritas Diecezji Siedleckiej

z siedzibą w Siedlcach ul. Biskupa Świrskiego 51 o dofinansowanie zadania w zakresie
wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zakup dwóch autobusów 16 i więcej

miejscowych do przewozu uczestników terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Skórcu i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach Żmichach (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy z gminami z terenu powiatu

siedleckiego o udzielenie pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu na realizację zadania

w zakresie wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy, obejmującej zakup
samochodu/samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii

Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu i w Kisielanach (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd

Powiatu

zapoznał

się z pismem

Prezydenta Miasta Siedlce oraz

z Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego
w zakresie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dotyczącym orzeczenia o niepełnosprawności.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, aby zadanie Powiatu dotyczące orzekania
o niepełnosprawności realizowane przez Miasto Siedlce prowadzone było

na podstawie

dotychczasowego Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 r. (zał. nr 10).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie rezygnacji

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z realizacji projektu „Szansa na

Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi

Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu” RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości

1 500 zł na współorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet dla Powiatowej
Rady Kombatanckiej w Siedlcach (zał. nr 11).

Ad. pkt 15

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął uchwałę Nr

124/232/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne

w 2017 r. (zał. nr 12) /dział 710 rozdz. 71095/.

Ad. pkt 16

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

124/233/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

(zał. nr 13) /dział 710 rozdz. 71012/.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu na wniosek radnego Powiatu Pana Mieczysława Ślaza zobowiązał

Wydział Dróg do przedłożenie na kolejnym posiedzeniu Zarządu informacji: czy zjazdy z drogi

powiatowej budowane w miejscowości Żabokliki wykonywane są zgodnie z projektem i czy
posiadają drożne przepusty.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował „Informację o wysokości otrzymanej

subwencji oświatowej i dotacji celowych przekazanych z budżetu Powiatu na finansowanie
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie za okres 2011 -

2016”, będącą odpowiedzią na interpelację Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu

złożoną na XXV sesji Rady Powiatu w Siedlcach (zał. nr 14).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

chał Okniński
Wicestarosta

Wydziału Spraw Społecznych

Stanisław Biardzkł

