Protokół Nr 150/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 21 sierpnia 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.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr 149/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
Przyjęcie projektu odpowiedzi na „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” złożone
przez
osobę prowadząca MOW w Gostchorzy.
Przyjęcie informacji dyrektorów szkół dotyczące przygotowań ZSP Mordy, SOSW
w Stoku Lackim, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim
do nowego roku szkolnego 2017/2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Spraw
Społecznych do dokonywania wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji
kultury.
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 r.
Przyjęcie:
• informacji na temat realizacji zadań realizowanych przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
• informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach,
• informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim o stanie środowiska,
• sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres 1 półrocza 2017 r,
• informacji na temat realizacji zadań w I połowie 2017 r. przez Wydział
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlach,
• informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje
drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2017 roku.
Rozpatrzenie wniosków:
• ELMAZ- Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka nr ew. 53) w miejscowości
Sosna - Korabie w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4kV,
• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka nr ew. 53)
w miejscowości Sosna - Korabie poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn 0,4kV,

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”
Siedlce
ul. Brzeska 139, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3628W (działka nr ew. 197/1) w miejscowości Suchodołek w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV,
• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka nr ew. 197/1)
w miejscowości Suchodołek w celu umieszczenia przyłącza kablowego
nn 0,4 kV,
• DROG-SAN
Purzec 57, w sprawie uzgodnienia projektu
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej (cztery przejścia
poprzeczne i wzdłuż pasa drogowego na odcinku ok. 60 m) w pasie drogi
powiatowej nr 3616W.
10. Sprzedaż drewna Panu
pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W granica miasta Siedlcedroga krajowa nr 2.
11. Sprzedaż drewna Panu
, pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W granica miasta Siedlcedroga krajowa nr 2.
12. Wolne wnioski

•

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 149/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 150/279/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).
Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu w odpowiedzi na „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”

złożone przez
osobę prowadząca MOW w Gostchorzy, przyjął stanowisko
Starosty Siedleckiego zawarte w projekcie pisma nr SP.4331.7.2017 skierowanego do
osoby prowadzącej MOW w Gostchorzy (zał. nr 2).
Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie merytorycznych

komisji Rady Powiatu informacje dyrektorów szkół dotyczące przygotowań ZSP Mordy,
SOSW w Stoku Lackim, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim do nowego roku szkolnego 2017/2018 (zał. nr 2).
Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 150/280/2017 w sprawie udzielenia

upoważnienia pracownikom Wydziału Spraw Społecznych do dokonywania wpisów oraz
wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury (zał. nr 2).
Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości

opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok i skierował na
posiedzenie merytorycznych komisji Rady Powiatu (zał. nr 3).
Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie merytorycznych
komisji Rady Powiatu: (zał. nr 4)

•

•

•
•
•
•

informację na temat realizacji zadań realizowanych przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach,
informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim o stanie środowiska,
sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 r,
informację na temat realizacji zadań w I połowie 2017 r. przez Wydział
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlach,
informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje
drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2017 roku.

Ad. pkt 9

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

•

•

•

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka
nr ew.53) w miejscowości Sosna - Korabie w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4kV do działki nr ew.
77/2 w terminie 23.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W
(działka nr ew. 53) w miejscowości Sosna - Korabie poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4kV do działki nr 77/2 na okres 23.08.2017 r. 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego
oraz ustalił opłatę za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka
nr ew. 197/1) w miejscowości Suchodołek w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew.
221/4 w terminie 29.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W
(działka nr ew. 197/1) w miejscowości Suchodołek w celu prowadzenia robót

•

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew.
221/4 na okres 29.08.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnić projekt w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłoczonej (cztery przejścia poprzeczne i wzdłuż pasa
drogowego na odcinku ok. 60 m) w pasie drogi powiatowej nr 3616W.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3686W granica miasta Siedlce-droga krajowa nr 2 o łącznej ilości 1,72 n? za kwotę
(197,80 zł netto) 213,62 zł brutto (zał. nr 6).
Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3686W granica miasta Siedlce-droga krajowa nr 2 o łącznej ilości 5,21 m3
za kwotę (599,15 zł netto) 647,08 zł brutto (zał. nr 7).
Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono

Protokółowała Edyta Kopczyk

