Protokół Nr 147/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 31 Lipca 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 145/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

3. Przyjęcie protokołu nr 146/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie usunięcie słupa elektrycznego.
7. Rozpatrzenie wniosków:
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa drogowego

drogi powiatowej nr 3636W (działka ew. nr 275) w miejscowości Borki Sołdy

poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV,

•

ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie

Instalatorstwo Elektryczne,

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Sołdy

(działka ew. nr 275) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku

inwentarskiego (działka ew. nr 196),

PPUH „GAW-BUD”

ul. Ogrodowa 3 Łosice, w sprawie zajęcia

pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3653W w miejscowości Trzciniec

(działka ew. nr 647) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił:

Instalatorstwo Elektryczne,

ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości

Skwierczyn Lacki (działka ew. nr 38) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka ew. nr 114).

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

9. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 145/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 146/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

Ad. pkt 4

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

147/276/2017

w sprawie

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

(zał. nr 1).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 147/277/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie podwójnego słupa

elektrycznego stojącego na placu Obwodu Drogowego w Broszko wie, bez wprowadzania

zmiany wartości początkowej środka trwałego będącego w ewidencji Starostwa Powiatowego
w Siedlcach w postaci linii energetycznej o numerze inwentarzowym 1/211-1/1/5/16 (zał. nr 3).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ew. nr
275) w miejscowości Borki Soldy poprzez umieszczenie elektroenergetycznego

przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 11.08.2017 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

3636W

w miejscowości Borki Sołdy (działka ew. nr 275) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku inwentarskiego (działka ew. nr 196) (przecisk

poprzeczny pod jezdnią) w dniu 11.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3653W

w miejscowości Trzciniec (działka ew. nr 647) w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej, w dniach 2.08.2017 r. - 18.08.2017 r., ustalił opłatę za

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

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W

w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka ew. nr 38) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka ew. nr 114).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu: Komisji Budżetu,

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Infrastruktury,

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, z dnia 28 lipca 2017 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

