Protokół Nr 138/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 5 czerwca 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 137/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace

geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

5. Przyjęcie informacji o osobach zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach
i powiatowych jednostkach organizacyjnych, będącej odpowiedzią na interpelację

radnego Pana Sławomira Piotrowskiego, złożoną na XXVIII sesji Rady Powiatu
w Siedlcach w dniu 22 maja br.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 108/201 /2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie planu kontroli nad organizatorami rodzinnej

pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2017 r.

7. Rozpatrzenie wniosków:

•

Firmy AS Projekt

o

uzgodnienie

koncepcji

Warszawa ul. Mydlana 55,

zagospodarowania

terenu

dla

projektu

pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku

granica m. Siedlce - Golice”,

•

ZIB Zakład Instalacji Budowlanych

ul. Gałczyńskiego 45

Łuków w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia (działka nr ewid. 132, obręb Golice - Kolonia gm. Siedlce, działka nr

ewid. 655, 556 - obręb Krześlin gm. Suchożebry)”,
•

w sprawie: 1) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr D.7332-1-62/09 z dnia

30.11.2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże w celu umieszczenia

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 369/1, 2) zezwolenia na kontynuację zajęcia

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże
w

celu

umieszczenia

przyłącza

kanalizacji

sanitarnej

oraz

przyłącza

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 369/1,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew.

538) w celu budowy przyłącza wodociągowego 0 110PE oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnej 0 200PVC do działki nr ew. 1319/1,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie

pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3616W w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) w celu
budowy przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków,

•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3605 W (działka nr ew. 1260/3) do nieruchomości (działka

nr ew. 921/11) w miejscowości Kotuń,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego

Pasynki 42 16-060 Zabłudów w sprawie

wystąpił WIMNET

zmiany w części decyzji nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r.,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie

pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Sołdy (działka nr ew. 257) w celu

budowy przyłącza kablowego nndo zasilania budynku inwentarskiego (działka

nr ew. 196),
•

MONT-GAZ

Siedlce ul. Garwolińska 3/3 w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót polegających

na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 84/4),

•

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, Rejon
Dystrybucji Gazu Siedlce ul. Garwolińska 88 w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego
ciśnienia (działka nr ew. 84/4),

•

Wójta Gminy Przesmyki w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części decyzji

o warunkach zabudowy nr ZPOś.6730.19.2017 z dnia 9.01.2017 r.
8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
9. Rozpatrzenie prośby Zarządu MKS „Pogoń” w Siedlcach o wsparcie XVII Memoriału

im. Henryka Guta w lekkiej atletyce, organizowanego w dniu 10 czerwca br.
10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą
alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” w Siedlcach o dofinansowanie

III Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Stoku Lackim ul. Pałacowa 1, 08 - 110 Siedlce.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 137/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

138/261/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.
(zał. nr 1) /dział 710, rozdział 71012/.

Ad. pkt 4
Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

138/262/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne

w 2017 r. (zał. nr 2) /dział 710, rozdział 71095/.

Ad. pkt 5

Powiatu

Zarząd

jednogłośnie

przyjął

informację

o

osobach

zatrudnionych

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach i powiatowych jednostkach organizacyjnych, będącą

odpowiedzią na interpelację radnego Pana Sławomira Piotrowskiego, złożoną na XXVIII sesji
Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 22 maja br. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 138/263/2017 zmieniającą uchwałę

Nr 108/201/2016 Zarządu Powiatu w Sielcach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie planu
kontroli

nad

organizatorami

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

rodzinami

zastępczymi,

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz palcówki opiekuńczo - wychowawcze w Powiecie

Siedleckim w 2017 r. (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

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

•

pozytywnie zaopiniował koncepcje zagospodarowania terenu dla projektu pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku
granica m. Siedlce - Golice”,

•

pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

(działka nr ew. 132, obręb Golice-Kolonia gm. Siedlce, działka nr ewid. 655,
556 - obręb Krześlin gm. Suchożebry)”, w zakresie lokalizacji inwestycji
w

pasie

drogi

powiatowej

zgodnie

z

decyzją

Zarządu

Powiatu

nr D.6853.1.67.2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
•

1)

stwierdził

wygaśnięcie decyzji nr D.7332-1-62/09 z dnia 30.11.

2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże w celu umieszczenia

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku

mieszkalnego na działce nr ew. 369/1, 2) zezwolił na kontynuację zajęcia pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże w celu
umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 369/1 w terminie 1.01.2018 r. -

31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 538) w celu budowy

przyłącza wodociągowego 0 110PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej

0 200PVC do działki nr ew. 1319/1,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków,
•

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3605W (działka nr ew. 1260/3) do nieruchomości (działka nr ew. 921/11)

w miejscowości Kotuń,

•

zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez

zmianę zapisu: „.... w celu budowy wzdłuż pasa drogowego podziemnych linii
kablowych SN 15 kV w poboczu gruntowym (nieutwardzonym) ”, na zapis:

„.... w celu budowy wzdłuż pasa drogowego podziemnych linii kablowych nn

0,4 kV w poboczu gruntowym (nieutwardzonym)”,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Borki Sołdy (działka nr ew. 257) w celu budowy przyłącza

kablowego nndo zasilania budynku inwentarskiego (działka nr ew. 196),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 84/4) w dniu 6. 06. 2017 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3 63 2W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie przyłącza

gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 84/4) na okres 6. 06. 2017r. -

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,
•

nie

wniósł

sprzeciwu

do

zmiany

decyzji

Wójta

Gminy

Przesmyki

nr ZpOś6730.19.2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany decyzji
o warunkach zabudowy nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami Komisji Rewizyjnej zawartymi w piśmie

BR.0012.1.3.2017 z dnia 31 maja br. oraz w piśmie BR.1712.2.2017 z dnia 31 maja br.

(zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”

w Siedlcach (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać XVII Memoriału im.

Henryka Guta w lekkiej atletyce, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu

powiatu.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych

chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” w Siedlcach (zał. nr 8), jednogłośnie
postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup nagród/ pucharów dla uczestników

III Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego „Razem łatwiej” adresowanego do mieszkańców

powiatu siedleckiego. Zorganizowanie pikniku zaplanowano na 26 sierpnia br.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 138/264/2017 w sprawie powołania

Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim ul. Pałacowa 1, 08 - 110 Siedlce

(zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

