
Protokół Nr 7/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 2 marca 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 6/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.

3. Obliczenie dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek publicznych

i niepublicznych na 2015 r. prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t.

4. Przyjęcie informacji o rozliczeniu planu wydatków w dziale 801 -oświata

i wychowanie i dziale 854-edukacyjna opieka wychowawcza, finansowanych
ze środków subwencji oświatowej w 2015 r.

5. Ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 102 położonej w miejscowości 

Ujrzanów gmina Siedlce.

6. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

w Siedlcach o dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

7. Rozpatrzenie prośby Grupy Ekologicznej z Siedlec o wyrażenie zgody 

na współorganizowanie I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów.

8. Rozpatrzenie prośby o przeznaczenie środków finansowych na współorganizowanie 

obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet dla Powiatowej Rady Kombatanckiej 

w Siedlcach.

9. Rozpatrzenie prośby o wsparcie organizacji Pikniku Wędkarskiego organizowanego 

z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja br.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań Powiatu 

Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora i Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim o utworzenie przedszkola specjalnego w jednostce.



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości 

w celu lokalizacji przystanku autobusowego.

13. Rozpatrzenie wniosków:

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej m- 3606W w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn 

do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na działce nr ew. 782,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka 

Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn

do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na działce nr ew. 782,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Stara (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na działce nr ew. 183,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

(działka nr ew. 185) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn do zasilania 

przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na działce nr ew. 183,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Domanice 

(działka nr ew. 1381) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Domanice (działka nr ew. 1381) w celu budowy przyłącza kablowego nn

do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166,

• 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 kanalizacji sanitarnej,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy 

(działka nr ew. 569) w celu umieszczenia przewodu linii napowietrznej nn,



• „Instalbud” ’ Targówka ul. Kolejowa 82,

05-300 Mińsk Maz. w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569) w celu 

prowadzenia prac polegających na wymianie przewodów napowietrznej linii 

elektroenergetycznej nn,

• 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:

- 3617W (działka nr ew. 2708) obręb Hołubią gm. Paprotnia,

- 3617W (działka nr ew. 724) obręb Czepielin Kol. gm. Mordy,

- 3615W (działka nr ew. 915) obręb Krześlin gm. Suchożebry

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu 

Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji 
Hołubią- Krześlin,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Głuchówek 

(działki nr ew.: 168/1, 387) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W

w miejscowości Głuchówek (działki nr ew.: 168/1, 387) w celu wykonania 

przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 180/4,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 408/2,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości Rzeszotków 

(działka nr ew. 445) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku na działce nr ew. 408/2,



• Orange Polska Warszawa Al. Jerozolimskie 160 w sprawie zadysponowania 

pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki-Folwark (działki 

nr ew.: 1212/1, 1217) w celu lokalizacji kabla telekomunikacyjnego,

• ELFEKO S.A. Gdynia ul. Hutnicza 20A w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3635W obręb Stok Wiśniewski (działka nr ew. 1645) 

w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 400 kV

Miłosna - Siedlce,

• ELFEKO S.A. Gdynia ul. Hutnicza 20A w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 
pasa drogi powiatowej nr 3633 W obręb Helenów (działka nr ew. 264) w celu 
umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce,

• ELFEKO S.A. Gdynia ul. Hutnicza 20A w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki Kosiorki (działka nr ew. 142)

w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 400 kV 

Miłosna - Siedlce,

• PHU INWOD Lubartów ul. Nowodworska 5 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

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

14. Zaopiniowanie propozycji nowego Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu 

Siedlce prowadzenia zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania

o niepełnosprawności, wydawania legitymacji o niepełnosprawności i kart 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 6/2015 z dnia
23 lutego 2015 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedłożonym obliczeniem dotacji na 

ucznia/wychowanka dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych na 2015 r. 

prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t. (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

1. Zatwierdzić wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie:

• TMR w Mokobodach - 606,40 zł;

• Gimnazjum w Gostchorzy - 1 271,90 zł;

• MO W w Gostchorzy - 4 693,50 zł;

• Gimnazjum w Wojnowie - 1 271,90 zł;

• MOW w Wojnowie - 4 693,50 zł;

2. Zwiększyć plan dotacji dla TMR w Mokobodach o kwotę 1 447,20 zł.

3. Zmniejszyć plan dotacji dla MOW w Gostchorzy o kwotę 18 648 zł.
4. Zwiększyć plan dotacji dla:

• MOW w Wojnowie o kwotę 1 929 816 zł;

• Gimnazjum w Wojnowie o kwotę 732 614,40 zł.

5. Wystąpić do MEN z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej dla MOW 

w Wojnowie w związku ze wzrostem o 8 liczby wychowanków korzystających 

z zakwaterowania w placówce i pobierających naukę w Gimnazjum.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o rozliczeniu planu wydatków 

w dziale 801 - oświata i wychowanie i dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, 

finansowanych ze środków subwencji oświatowej w 2015 r. (zał. nr 2). Skutki finansowe 

- 572 678,40 zł. Zarząd jednogłośnie postanowił kwotę 572 678, 40 zł sfinansować ze 

środków własnych Powiatu i ponownie wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji 

oświatowej dla MOW w Wojnowie.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ustanowieniu służebności przesyłu na 

działce nr 102 położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, za jednorazowym 

wynagrodzeniem dla Powiatu w kwocie 573 zł (zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu w terminie późniejszym rozpatrzy prośbą Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo 

- ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach (zał. nr 4).

Ad, pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Grupy EkoLogicznej w Siedlcach o pomoc

w zorganizowaniu I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów (zał. nr 5), 
jednogłośnie postanowił:

• o przekazaniu materiałów promocyjnych o powiecie dla gości zagranicznych, 

uczestników I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów ,

• o zamieszczeniu na stronie Powiatu informacji o powyższym przedsięwzięciu. 

Starosta Siedlecki poinformował Zarząd o objęciu honorowym patronatem powyższego 

wydarzenia.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1 500 zł /dział 750/ 

organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet dla Powiatowej Rady Kombatanckiej 
w Siedlcach.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Okręgu w Siedlcach Polskiego 

Związku Wędkarskiego (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o przygotowaniu materiałów 

promocyjnych uczestnikom Pikniku Wędkarskiego organizowanego w dniu 31 maja br. na 

zbiorniku wodnym Zalew „Muchawka”. Starosta Siedlecki poinformował o objęciu 
honorowym patronatem powyższego Pikniku.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/14/2015 w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie 

realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku 
(zał. nr 7).



Ad. pkt 11

W związku z tym, że na obecnym etapie nie zachodzi konieczność podejmowania 

uchwały przez Radę Powiatu w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu odstąpił 

od koncepcji przedkładania Radzie Powiatu w Siedlcach projektu uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zawarcia porozumienia z gminami powiatu siedleckiego w zakresie prowadzenia 

przedszkola specjalnego. Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora i Rady 

Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 8), 

jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/15/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego 

(zał. nr 9). Zarząd pozytywnie zaopiniował lokalizację przystanku komunikacyjnego 

służącego obsłudze podróżnych, w pasie drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości 

Borki Serockie (działka nr ew. 477) w poboczu drogi przyległym do nieruchomości 

nr ew. 253. Jednocześnie udostępniono nieodpłatnie Gminie Wodynie część pasa drogowego 

w/w drogi powiatowej w celu budowy wiaty przystankowej o wymiarach: 2,31 m długości, 

0,80 m szerokości, 2,40 m wysokości, służącej obsłudze podróżnych.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na 

działce nr ew. 782 w terminie od 4.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 
opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec 

na działce nr ew. 782,



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Stara (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na działce nr ew. 183,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości

Dąbrówka Stara (działka nr ew. 185) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków dla Gminy Skórzec na 

działce nr ew. 183 w terminie od 6.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 
opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Domanice (działka nr ew. 1381) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn 

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166 w terminie od 5.03.2015 r. 
do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Domanice (działka nr ew. 1381) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1166,

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu wykonania kanalizacji sanitarnej 
w dniu 3.03.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy 

(działka nr ew. 569) w celu umieszczenia przewodu linii napowietrznej nn 

(działka nr ew. 1166) w terminie od 10.03.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił 
opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy 

(działka nr ew. 569) w celu prowadzenia prac polegających na wymianie 

istniejących przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej nn w dniu 

10 marca 2015 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:

- 3617W (działka nr ew. 2708) obręb Hołubią gm. Paprotnia,

- 3617W (działka nr ew. 724) obręb Czepielin Kol. gm. Mordy,

- 3615W (działka nr ew. 915) obręb Krześlin gm. Suchożebry

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu

Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji 
Hołubią- Krześlin,



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Głuchówek (działki nr ew.: 168/1, 387) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn w terminie od 4.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Głuchówek (działki nr ew.: 168/1, 387) w celu wykonania energetycznego 

przyłącza kablowego nn w do zasilania budynku mieszkalnego na działce 
nr ew. 180/4,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości 

Rzeszotków (działki nr ew. 445) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego nn w do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 408/2,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości 

Rzeszotków (działki nr ew. 445) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn w do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 408/2 w terminie od 3.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 
roczną,

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

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

telekomunikacyjnego wzdłuż działki nr ew. 1315, budowy słupa 

telekomunikacyjnego na końcu trasy kabla ziemnego, wymianie 3 szt. słupów 
drewnianych na betonowe,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 363 5W obręb Stok Wiśniewski 

(działka nr ew. 1645) w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 

400 kV relacji Miłosna - Siedlce w terminie od 3.03.2015 r. do 31.12.2045 r. 
oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W obręb Helenów (działka 

nr ew. 264) w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 400 kV 

relacji Miłosna-Siedlce w terminie od 4.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz 
ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki Kosiorki 

(działka nr ew. 142) w celu umieszczenia przewodu linii elektroenergetycznej 

400 kV relacji Miłosna - Siedlce w terminie od 2.03.2015 r. do 31.12.2045 r. 
oraz ustalił opłatę roczną,



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

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

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie negatywnie zaopiniował propozycję nowego 

Porozumienia zgłoszonego przez Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie powierzenia 

Miastu Siedlce prowadzenia zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności, wydawania legitymacji o niepełnosprawności i kart parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 11).

Zarząd Powiatu negatywnie opiniując powyższą propozycję nowego Porozumienia, 
jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 1/2015 do Porozumienia z dnia

3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego 

realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Siedlcach (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania 

ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2015 roku.

Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

riariuJK/Stopa
Protokółował: Jan Kołodyński


