Protokół Nr 164/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 20 listopada 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 163 z dnia 14 listopada 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu
w Siedlcach z dnia

19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace

geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

6. Przyjęcie projektu aneksu nr 2/2017 do Umowy nr 4/2017 z dnia 28.02.2017 r.
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla

osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na

realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9. Rozpatrzenie wniosków:
•

Nadleśnictwa Siedlce o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3665W
o długości ok. 350 mb,

•

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43,

w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie w

pasie drogowym drogi

powiatowej nr 3628W w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1)

urządzenia infrastruktury technicznej przyłącza i złącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV,
•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia
zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 63 5 W obręb Przy wory

Duże (działka nr ew. 712) w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego
przyłącza światłowodowego.

10. Przyjęcie:
•

informacji nt. realizacji zadania Powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg

powiatowych w roku 2017,

•

sprawozdania

Wydziału

Dróg

z

przeprowadzonych

przetargów

na

wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień,

ilości ofert i ostatecznych wyników przetargów za rok 2017.
11. Wolne wnioski.

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

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 163/2017 z dnia 14 listopada

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 164/312/2017 w sprawie zmiany

uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 164/313/2017 w sprawie zmiany

planu wydatków na zadania w 2017 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd

Powiatu jednogłośnie

podjął uchwałę Nr

164/314/2017 w sprawie

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

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 2/2017 do Umowy nr 4/2017

z dnia 28.02.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi

oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 164/315/2017 w sprawie powołania

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 164/316/2017 w sprawie wyrażenia

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

drogowej (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

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

•

rozpatrzył wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3665W na odcinku ok. 350 mb, od końca miejscowości

Klimonty w kierunku miejscowości Wólka Soseńska. Zarząd, z uwagi na brak

środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi możliwości remontu
powyższego odcinka drogi powiatowej,

•

nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej

nr 3628W w miejscowości Zawady (działka nr ew. 569/1) urządzenia

infrastruktury technicznej przyłącza i złącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635 W obręb
Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu lokalizacji doziemnego
telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

informację nt. realizacji zadania Powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg

powiatowych w roku 2017 (zał. nr 8),
•

sprawozdanie

Wydziału

Dróg

z

przeprowadzonych

przetargów

na

wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień,
ilości ofert i ostatecznych wyników przetargów za rok 2017 (zał. nr 9).

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

/

