Protokół Nr 142/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 3 lipca 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 141 /2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

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

4. Rozpatrzenie wniosków:

•

o wykonanie szerszego wjazdu z drogi powiatowej, na działki nr ew.: 334/2,

331/2 w miejscowości Paprotnia,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 365IW w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do
budynku mieszkalnego (działka nr ew. 159/1),

•

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 365IW w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) poprzez
umieszczenie przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 159/1),

•

Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego dróg powiatowych nr: 3673W, 3659W w miejscowości Bojmie
(działki nr ew.: 319/1,491) oraz w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 300/1,

300/2, 455) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3647W (działka nr ew. 376) do nieruchomości (działka

nr ew. 483/2) w miejscowości Wodynie ul. Kościelna,

•

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

wystąpił

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce 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 oraz wymianę słupa,
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

nr 3661W (działka nr ew. 141) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

199/4 w miejscowości Zaliwie-Szpinki,

•

Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działki nr ew.:
1249/1, 1254, 799/6, 799/8 w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb zrealizowania programu funkcjonalno-użytkowego,
•

Wójta

Gminy

Kotuń

z

pełnomocnictwa

którego

wystąpił

projektant

Pracownia Projektowa Eko-Sanel, Siedlce ul. Unitów Pódl.

11/64 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1418) w celu

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
•

Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego dróg powiatowych nr: 1. 3602W obręb Żeliszew Podkościelny
(działka nr ew. 616/2), obręb Żeliszew Duży (działka nr ew. 437/1), 2. 3603W

obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 615), 3. 3604W obręb Żeliszew

Podkościelny (działka nr ew. 616/1), w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb zrealizowania programu funkcjonalno-użytkowego,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 126/4 w miejscowości Paprotnia ul. 3 Maja,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 117/3) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 400/4 w miejscowości Wilczonek,

•

PWiK sp. z o.o. Siedlce ul.

Leśna 8 w sprawie wyrażenia zgody

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb
Stare Opole ul. Lipowa (działka ew. nr 31) w celu budowy sieci kanalizacji

sanitarnej - wzdłuż działki nr ew. 27/3 oraz sieci wodociągowej - przecisk
poprzeczny pod jezdnią.

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania zużytych składników majątku
ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

6. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie letniego wypoczynku dziecka z terenu powiatu

siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu płońskiego.

7. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w rodzinie
zastępczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
9. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 141/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd

Powiatu jednogłośnie podjął

uchwałę Nr 142/271/2017 w sprawie

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

(zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

•

wyraził zgodę na wykonanie szerszego wjazdu z drogi powiatowej, na działki

nr ew.: 334/2, 331/2 w miejscowości Paprotnia,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

365 IW

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu prowadzenia

robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 159/1) w dniu 4.07.2017 r., ustalił opłatę

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

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

365 IW

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) poprzez umieszczenie

przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 159/1), na okres 4. 07. 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 dróg powiatowych nr: 3673W,

3659W

w

miejscowości

Bojmie

(działki

nr ew.:

319/1,

491)

oraz

w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 300/1, 300/2, 455) w celu budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3647W (działka nr ew. 376) do nieruchomości (działka nr ew. 483/2)
w miejscowości Wodynie ul. Kościelna,

•

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 przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3661W (działka nr ew.
141) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 199/4 w miejscowości

Zaliwie-Szpinki,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działki nr ew.: 1249/1, 1254, 799/6, 799/8 w celu

budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zrealizowania programu

funkcjonalno-użytkowego,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 1. 3602W

obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 616/2), obręb Żeliszew Duży
(działka nr ew. 437/1), 2. 3603 W obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew.

615), 3. 3604W obręb Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 616/1),
w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zrealizowania programu

funkcjonalno-użytkowego,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

126/4 w miejscowości Paprotnia ul. 3 Maja,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3659W (działka nr ew. 117/3) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 400/4 w miejscowości Wilczonek,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb

Stare Opole ul. Lipowa (działka ew. nr 31) w celu budowy sieci kanalizacji

sanitarnej - wzdłuż działki nr ew. 27/3 oraz sieci wodociągowej - przecisk

poprzeczny pod jezdnią.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa

Powiatowego w Siedlcach zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników

majątku ruchomego (zgodnie z przedłożonym wykazem), po dokonaniu ich fizycznej likwidacji
poprzez wywóz na składnicę złomu (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Siedlcach, jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł do letniego
wypoczynku

dziecka

pochodzącego

z terenu

powiatu

siedleckiego,

umieszczonego

w rodzinie zastępczej na terenie powiatu płońskiego (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd

Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności wraz

z odsetkami o łącznej wysokości 787,14 zł z tytułu opłaty za pobyt dwojga dzieci w rodzinie
zastępczej, za okres od 1.01.2017 r. do 17.01.2017 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 142/272/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

