
Protokół Nr 5/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 16 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 4/2015 z dnia 9 lutego 2015 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Siedleckiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Siedleckiej”.

4. Rozpatrzenie wniosków:

• sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Pniewiski o wykonanie nawierzchni 

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3623W, na odcinku Przesmyki - 
Pniewiski o długości ok. 3 000 m,

• Wójta Gminy Siedlce o poprawienie stanu nawierzchni ul. Dębowej w ciągi 

drogi powiatowej nr 3633W, od ul. Siedleckiej do ul. Zacisze w miejscowości 

Błogoszcz,

• Rady Sołeckiej miejscowości Błogoszcz oraz radnej Gminy Siedlce Pani 

Zofii Guzek o wykonanie stabilizacji cementem drogi powiatowej nr 3633W, 
na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki,

• radnej Gminy Siedlce Pani Zofii Guzek o ujęcie w planach inwestycyjnych 

wykonania przebudowy wraz z budową chodników oraz wykonanie 

odwodnienia, drogi powiatowej nr 3 63 2W Pruszyn-Golice przez 

miejscowości: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz,

• o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie drewna w zamian za ścięcie 

drzewa gat. topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3938W

w miejscowości Księżopole Smolaki,

• Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26,

z pełnomocnictwa którego wystąpił Biatel Telekomunikacja S.A. Białystok 



ul. Ciołkowskiego 2/2a w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

dróg powiatowych nr:

- 3619W (działka nr ew. 138/2) obręb Czarnoty gm. Paprotnia,

- 3618W (działka nr ew. 2697/1) obręb Hołubią gm. Paprotnia

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu 

Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji 

Kobylany-Kozy-Hołubla,

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALSA s.c.
Siedlce ul. Targowa 22 w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3635W 
w miejscowości Domanice Kolonia gm. Domanice na działkę nr ew. 206/23”,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji

drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe 

łganie gm. Siedlce”,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.77.2014
z dnia 7 lipca 2014 r.,

• Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160 w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Stok Lacki Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu lokalizacji kabla 

telekomunikacyjnego oraz wymiany słupa drewnianego na betonowy,

• PPUH GAW-BUD Łosice ul. Ogrodowa 3 w sprawie

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

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

kanalizacji sanitarnej,

• PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95 w imieniu którego

wystąpił Proelbud Siedlce ul. Floriańska 55 w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu budowy i przebudowy 

sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.

5. Rozpatrzenie wniosku o nieodpłatne przekazanie drewna pochodzącego z wycinki

4 szt. drzew rosnących na terenie placu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach.

6. Zapoznanie z opiniami komisji Rady Powiatu.



7. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 4/2015 z dnia 9 lutego 

2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do Stowarzyszenia pod nazwą 

„Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego 
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Pniewiski

o wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3632W, 

na odcinku Przesmyki - Pniewiski o długości ok. 3 000 m. Zarząd, z uwagi na 

ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości wykonania 

w bieżącym roku nawierzchni na powyższym odcinku drogi,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o poprawienie stanu nawierzchni 

ul. Dębowej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W, od ul. Siedleckiej

do ul. Zacisze w miejscowości Błogoszcz. Zarząd stoi na stanowisku, że gdy 

warunki pogodowe na to pozwolą wyrównana zostanie nawierzchnia 

powyższego odcinka drogi,

• rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej miejscowości Błogoszcz oraz

Pani Zofii Guzek - radnej Gminy Siedlce o wykonanie stabilizacji gruntu 

w ciągu drogi powiatowej nr 3633W, na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki. 

Zarząd rozważy wykonanie stabilizacji gruntu powyższego odcinka drogi 

po wykonaniu przez Gminę sieci kanalizacji sanitarnej,

• rozpatrzył wniosek Pani Zofii Guzek - radnej Gminy Siedlce o ujęcie

w planach inwestycyjnych wykonania przebudowy wraz z budową chodników 



oraz wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3632W Pruszyn - Golice, 

przez miejscowości: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz. Zarząd nie widzi 

możliwości wykonania powyższych prac inwestycyjnego w 2015 r., z uwagi 

na brak środków w budżecie powiatu na ten cel,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie drzewa 

gatunek topola, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3938W

w miejscowości Księżopole Smolaki gm. Mokobody na wysokości działki 
nr- ew. 64/2 oraz uprzątnięcie terenu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
wycinającego - właściciela powyższej działki, do posadzenia co najmniej 

1 szt. drzewa w ciągu powyższej drogi, na wysokości działki nr ew. 64/2 

w terminie do 30 października 2015 r. i powiadomienia o tym Starostwo,

• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:

- 3619W (działka nr ew. 138/2) obręb Czarnoty gm. Paprotnia,

- 3618W (działka nr ew. 2697/1) obręb Hołubią gm. Paprotnia

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu 

Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji 

Kobylany-Kozy-Hołubla,

• uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kolonia gm. Domanice na 

działkę nr ew. 206/23”,

• pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie „decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” w zakresie budowy ulicy 

Listopadowej w miejscowości Nowe łganie gm. Siedlce,

• orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.77.2014 z dnia 7 lipca 2014 r. 

poprzez zmianę zapisu:

„.....na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
(działka nr ew. 503) w miejscowości Rakowiec”

na zapis „.....na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr

3635W (obręb 21 działki nr ew.: 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/4, 230/2, 

231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/4, 235/6, 236/2, 259/7, 261/2, 264/2, 503 oraz 

obręb 29 działka nr ew. 665) w miejscowości Rakowiec ....”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Stok Lacki Folwark ul. Majowa i ul. Pałacowa (działki nr ew.: 1212/1,1217) 



w celu lokalizacji kabla telekomunikacyjnego oraz wymiany słupa 

drewnianego na betonowy,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

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

kanalizacji sanitarnej w terminie 18.02.2015 r. (na wysokości działek nr ew.; 

1004,986),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 
Krześlin (działka nr ew. 655) w celu budowy i przebudowy sieci 

elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej (wykonanie dwóch przecisków 

w poprzek drogi oraz ułożenie kabla wzdłuż pasa drogowego na wysokości 
działki nr ew. 665/2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach na nieodpłatne przekazanie, w formie umowy darowizny na 

rzecz Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach drewna pozyskanego z wycinki 

4 sztuk drzew z terenu placu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 4), skierował

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie:

• przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu,

• powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych, 

skierował również:

• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
powiat siedlecki w 2014 r.,

• sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Powiatu Siedleckiego w 2014 r.,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2014 w roku 2014,

• informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2014 r.,



• informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach 

w 2014 r.,

• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2014 r.,

• informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji 
na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu z dnia 13 lutego br.,

pozytywnie zaopiniował przedłożony z inicjatywy Klubu Radnych PSL projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym 
Powiatu Siedleckiego.

Ad. pkt 7

W wolnych wnioskach:

Kierownik Wydziału Komunikacji poinformował Zarząd o działaniach, jakie podejmuje 

Wydział aby wyeliminować lub ograniczyć wydatki związane z porzuconymi pojazdami 
(zał. nr 5).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

I. ')pa


