Protokół Nr 161/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 30 października 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 160 z dnia 23 października 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6. Rozpatrzenie wniosków:
•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 295) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 67/6 w miejscowości Helenów,
•

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Stary Bartków do działki nr 210/3,
AUTO-Z1ELNA Grabianów ul. Łukowska 80 w sprawie

•

wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3686W (działka nr ew. 140) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 753 w miejscowości Grabianów,
•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia

zgody

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3634W

w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska (działki nr ew.: 939/1, 1065/1)
poprzez

umieszczenie

doziemnych

telekomunikacyjnych

przyłączy

światłowodowych,
•

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 3655W w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu
zmiany linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię kablową,

PSG sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 Warszawa, w imieniu którego wystąpił

TASTA Usługi Techniczno-Handlowe

Siedlce

ul. Poniatowskiego 29 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka

nr ew. 412) w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 445/8),

•

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie
wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3647W w miejscowości Wodynie
przyłącza

(działka nr ew. 376) w celu budowy

elektroenergetycznego

kablowego

0,4

nn

kV

do

budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 483/2),

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W

w-' miejscowości Bojmie
polegających

na

(działka nr ew. 491) w celu prowadzenia robót

budowie

doziemnych

przyłączy

telekomunikacyjnych

światłowodowych,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 491)

w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 507/3,

•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody

na

zajęcie

pasa

drogowego

powiatowej

drogi

nr

3634W

w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska (działki nrew.: 939/1, 1065/1)

w

celu

prowadzenia

robót

polegających

na

budowie

doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,
•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek (działka nr ew. 117/3) w celu

budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki

nr ew. 68,

•

KBTO sp. z o.o. Operator Sieci Szerokopasmowej Internet dla Mazowsza
Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 w sprawie zmniejszenia wysokości

opłat

za

umieszczenie

w

pasie

drogowym

urządzeń

infrastruktury

szerokopasmowej Internetu,

•

o nieodpłatne przekazanie drewna na rzecz Gminy Zbuczyn,

•

ustalenie

prawa własności

do

dwóch

drzew gatunek

lipa rosnących

w miejscowości Dąbrowa,
•

ustalenie prawa własności

do dwóch drzew gatunek klon rosnących

w miejscowości Pieńki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy

prawnej.

8. Akceptacja rozliczenia realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.
9. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 160/2017 z dnia 23 października

2017 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 161/303/2017 w sprawie dokonania

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

Ad. pkt 4

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

161/304/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w 2017 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 161/305/2017 w sprawie wyrażenia

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

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

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3638W (działka nr ew. 295) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 67/6 w miejscowości Helenów,
•

wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej

nr 3617W w miejscowości Stary Bartków do działki nr 210/3,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej

nr 3686W (działka nr ew. 140) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 753
w miejscowości Grabianów,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3634W

w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska (działki nr ew.: 939/1, 1065/1)
poprzez

umieszczenie

doziemnych

telekomunikacyjnych

przyłączy

światłowodowych na okres od 16.11.2017 r. do 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 3655W
w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu zmiany linii

napowietrznej nn 0,4 kV na linię kablową,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza

gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
445/8),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Wodynie

(działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 483/2),

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

w miejscowości Bojmie
polegających

na

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3659W

(działka nr ew. 491) w celu prowadzenia robót

budowie

doziemnych

przyłączy

telekomunikacyjnych

światłowodowych w dniu 31.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew.
491) w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 507/3, na okres od 31.10.

2017 r. do 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

3634W

w miejscowościach: Myrcha, Wólka Wiśniewska (działki nrew.: 939/1, 1065/1)
w

celu

prowadzenia

robót

polegających

na

budowie

doziemnych

telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych w dniu 16.11.2017 r., ustalił

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Wilczonek (działka nr ew. 117/3) w celu budowy przyłącza
wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 68,

•

nie obniżać firmie KBTO sp. z o.o. Operatorowi Sieci Szerokopasmowej
Internet dla Mazowsza Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 stawek za

umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym,

•

przekazać nieodpłatnie Gminie Zbuczyn drewno pozyskane z wycinki drzew

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3638W (ul. Klonowa)

w miejscowości Zbuczyn, w ilości 9,70 m3,
•

uznał, że prawo własności do dwóch drzew gatunek lipa rosnących na granicy

działki nr ew. 939 i drogi powiatowej nr 2044W obręb Dąbrowa, należy
do właściciela działki nr ew. 939 obręb Dąbrowa,

•

uznał, że prawo własności do dwóch drzew gatunek klon rosnących na granicy
działki nr ew. 93/2 i drogi powiatowej nr 3654W obręb Pieńki, należy
do właściciela działki nr ew. 93/2 obręb Pieńki.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 161/306/2017 w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia

w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dotyczącą rozliczenia przekazanych

w 2016 r. środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny

samorząd” (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

