
Protokół Nr 4/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 9 lutego 2015 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 3/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania 

w 2015 r. /dział 700, rozdz. 70005/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne

i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne

i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71014/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne

i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71013/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne

i kartograficzne w 2015 r. /dział 010, rozdz. 01005/.

8. Uregulowanie formy udostępniania nieruchomości jednostce organizacyjnej Powiatu - 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

9. Podjęcie decyzji w sprawie zapłaty faktur za parking pojazdów - faktury nr : 7/1/2015 

z dnia 30.01.2015 r„ 5/1/2015 z dnia 30.01.2015 r., 9/1/2015 z dnia 30.01.2015 r„ 

8/1/2015 z dnia 30.01.2015 r., 6/1/2015 z dnia 30.01.2015 r„ 10/1/2015 z dnia 

30.01.2015 r., 11/1/2015 z dnia 30.01.2015 r., na łączną kwotę 12 954,36 zł.

10. Rozpatrzenie prośby Rektora Collegium Mazovia o objęcie Honorowym Patronatem 

przez Starostę Siedleckiego XIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy 

Ekonomicznej oraz udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczowego.

11. Rozpatrzenie prośby Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach o objęcie Honorowy Patronatem II Międzynarodowego Konkursu Inkluzji 

Społecznej.



12. Rozpatrzenie oferty Wydawnictwa MaxMedia wydawcy Magazynu Gospodarczego 

FAKTY

13. Rozpatrzenie wniosków:

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr; 225 8W, 3649W, 

3656W w miejscowościach: Borki, Wola Serocka, Wola Wodyńska (działki 

nr ew.: 477, 52, 2354,151) w celu budowy linii kablowej telekomunikacyjnej 

w ramach projektu Internet dla Mazowsza,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2258W, 3649W, 
3656W w miejscowościach: Borki, Wola Serocka, Wola Wodyńska (działki 
nr ew.: 477, 52, 2354, 151) w celu umieszczenia urządzeń związanych

z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet 

dla Mazowsza,

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska

165, z pełnomocnictwa którego wystąpił ELFEKO S.A.

Warszawa ul. Żupnicza 17 w sprawie wyrażenia zgody-na zadysponowanie 

pasa dróg powiatowych nr:

- 3652W (działka nr ew. 10) obręb Olszyc-Folwark gm. Domanice,

- 3635W (działka nr ew. 666) obręb Zażelazna gm. Domanice,

- 3655W (działka nr ew. 1393/3) obręb Domanice gm. Domanice,

- 3654W (działka nr ew. 380/1) obręb Kaczory gm. Wiśniew,

- 3636W (działka nr ew. 258) obręb Borki-Kosiorki gm. Wiśniew,

- 3666W (działka nr ew. 306/1) obręb Borki-Wyrki gm. Zbuczyn

w celu lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji 

Kozienice - Siedlce Ujrzanów,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie uzgodnienie 

projektu pn: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej 

średniego i niskiego napięcia, słupów sieci napowietrznej średniego napięcia 

oraz rozbiórka sieci napowietrznej średniego napięcia w miejscowości 

Suchożebry ul. Brzozowska”,

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

wystąpił EL-EN Projekt Siedlce ul. Partyzantów 14G 



m. 98 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3655 W w miejscowości Pluty (działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk-Królowa 

Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia urządzeń związanych z 

budową energetycznego przyłącza kablowego do zasilania działki nr ew. 366,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W 

w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu 

wykonania przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania budynku 
mieszkalnego na działce nr ew. 366,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku letniskowego na działce 

nrew. 143,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska 

(działka nr ew. 236) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową 

energetycznego przyłącza kablowego do zasilania nieruchomości na działce 

nr ew. 143,

• PHU INWOD Lubartów ul. Nowodworska 5 w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu budowy kanalizacji sanitarnej,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka nr ew. 665) 

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 3/2015 z dnia 2 lutego 

2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/9/2015 w sprawie przyjęcia planu 
wydatków rzeczowych na zadania w 2015 r. /dział 700, rozdz. 70005/ (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/10/2015 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095/.
(zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/11/2015 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71014/ 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/12/2015 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71013/ 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/13/2015 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 010, rozdz. 01005/ 
(zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać w użyczenie Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim nieruchomość zabudowaną budynkiem 

biurowo-administracyjnym, położoną w Siedlcach w obrębie 46, oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 82/4 o powierzchni 0,0313 ha, na podstawie aktu 



notarialnego Rep. A Nr 5245/2014 z dnia 23.12.2014 r. - umowa przeniesienia własności 

nieruchomości (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zapłacie dla Regionalnego Centrum

Pomocy Drogowej Jerzy Radzikowski Siedlce ul. Podmiejska 9 należności (zał. nr 7):

• zgodnie z fakturą nr 7/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 2125,44 zł - 
za parking samochodu Peugeot 406, o numerze rejestracyjnym WE 1095G,

• zgodnie z fakturą nr 5/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 3439,08 zł - 

za parking samochodu Daewoo Tico, o numerze rejestracyjnym LCHG 97,

• zgodnie z fakturą nr 9/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 1372,68 zł - 

za parking samochodu Fiat, o numerze rejestracyjnym WSI 5K02,

• zgodnie z fakturą ni" 8/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 1372,68 zł - 

za parking samochodu Audi A4, brak numeru rejestracyjnego,

• zgodnie z fakturą nr 6/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 2523,96 zł - 

za parking samochodu Deawoo Tico, o numerze rejestracyjnym WM 5407A,

• zgodnie z fakturą nr 10/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 1190,64 zł - 

za parking motocykla Honda, brak numeru rejestracyjnego,

• zgodnie z fakturą nr 11/1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości 929,88 zł - 

za parking skutera, o numerze rejestracyjnym LLU 3M94.

Zarząd zobowiązał kierownika Wydziału Komunikacji do przedstawienia na kolejnym 

posiedzeniu rozwiązań, które pozwoliłyby wyeliminować lub ograniczyć wydatki związane 

z porzuconymi pojazdami.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Rektora Collegium Mazovia w Siedlcach 
(zał. nr 8), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 400 zł zakupu nagród 

laureatom XIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.

Ad. pkt 11

Starosta Siedlecki postanowił o objęciu Honorowym Patronatem II 

Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej, organizowanego przez Uniwersytet



Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Kongres odbędzie się w dniach

15-16 kwietnia br. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując ofertę Wydawnictwa MaxMedia, wydawcy Magazynu 

Gospodarczego Fakty jednogłośnie postanowił o zamieszczeniu informacji o Powiecie 

Siedleckim w albumie okolicznościowym, poświęconym samorządności: 25-lecie Samorządu 
Terytorialnego (zał. nr 10). Zarząd zadecydował, aby informacja powyższa zamieszczona 
została na stronie A4 albumu. Skutki finansowe - 1968 zł.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2258W, 3649W, 3656W

w miejscowościach: Borki, Wola Serocka, Wola Wodyńska (działki nr ew.: 
477, 52, 2354, 151) w celu budowy linii kablowej telekomunikacyjnej 

w ramach projektu: Internet dla Mazowsza,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 2258W, 3649W, 3656W

w miejscowościach: Borki, Wola Serocka, Wola Wodyńska (działki nr ew.: 

477, 52, 2354, 151) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu: Internet dla Mazowsza 

w terminie od 13.02.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:

- 3652W (działka nr ew. 10) obręb Olszyc-Folwark gm. Domanice,

- 3635W (działka nr ew. 666) obręb Zażelazna gm. Domanice,

- 3655W (działka nr ew. 1393/3) obręb Domanice gm. Domanice,

- 3654W (działka nr ew. 380/1) obręb Kaczory gm. Wiśniew,
- 3636W (działka nr ew. 258) obręb Borki-Kosiorki gm. Wiśniew,

- 3666W (działka nr ew. 306/1) obręb Borki-Wyrki gm. Zbuczyn

w celu lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji 
Kozienice - Siedlce Ujrzanów,

• uzgodnił projekt pn: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci 

kablowej średniego i niskiego napięcia, słupów sieci napowietrznej średniego 

napięcia oraz rozbiórka sieci napowietrznej średniego napięcia w miejscowości 



Suchożebry ul. Brzozowska”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3614W zgodnie z decyzją nr D.6853.1.33.2014 z dnia 
24.03.2014r„

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Pluty (działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk- 
Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu umieszczenia urządzeń 
związanych z budową energetycznego przyłącza kablowego do zasilania 
nieruchomości na działce nr ew. 366 w terminie od 10.02.2015 r.

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk- 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 
nr ew. 366,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego nn do zasilania budynku letniskowego na działce nr ew. 143, 

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu umieszczenia urządzeń związanych 

z budową energetycznego przyłącza kablowego do zasilania nieruchomości 

na działce nr ew. 143 wterminie od 10.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 

opłatę roczną,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce 

(działka nr ew. 665) w celu budowy kanalizacji sanitarnej,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce 

(działka nr ew. 665) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej 

w terminie od 13.02.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną.

Ad. pkt 14Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół ząkończono.
Protokółował: Jan Korodyński


