
Protokół Nr 9/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 16 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 8/2015 z dnia 9 marca 2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego 

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

6. Wyrażenie zgody na wykonanie podziału działki nr 102 położonej w miejscowości 

Ujrzanów, gmina Siedlce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg na terenie 
gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn 

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 3633W na odcinku o dł. ok. 150 mb., 
od trasy A-2 w kierunku wsi Borki Kosiorki,

• mieszkańców wsi Nakory o utwardzenie drogi powiatowej nr 3940W, od 
miejscowości Nakory do granicy Powiatu,

• w sprawie sprostowania omyłki w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach 

nr D.6853.1.144.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. o zadysponowanie pasa drogi 

powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew,



1. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji D.6852.60.2014 z dnia 7.04.2014 r.

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 

3647W w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu 

umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 483/3,

2. zezwolenia Gminie Wodynie na kontynuację zajęcia pasa drogi

powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) 
w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na 
działce nr ew. 483/3,

3. ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka 

(działka nr ew. 289) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

nn w przejściu poprzecznym,

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

219/12),

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 448/2),

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

nr ew. 712/9) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn 
w przejściu poprzecznym,

• PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa Zakład w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4,

z pełnomocnictwa którego wystąpił Przedsiębiorstwo Usługowe

PAK Stok Lacki ul. Siedlecka 111A w sprawie wyrażenia zgody

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości 

Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) w celu budowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia.



10. Rozpatrzenie prośby Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych w Siedlcach o ufundowanie nagród laureatom finału okręgowego XXXIX 

edycji Olimpiady, który odbędzie się w dniach: 17-18 kwietnia br. w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

11. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Leniwce.pl o wsparcie zawodów duathlonowych 

(bieg i jazda rowerem) organizowanych w Nowych Iganiach.

12. Rozpatrzenie prośby Dziekana Wydziału Nauk Ekonomiczno-Prawnych UPH 
w Siedlcach o zorganizowanie w dniu 11 maja br. w DPT „Reymontówka” 

w Chlewiskach wieczornego spotkania kulturalnego dla 35 osób, uczestników XIII 

edycji międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Tydzień 
Międzynarodowy”.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 8/2015 z dnia 9 marca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 

2018 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 



określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (zał. nr 3)

1 skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie podziału działki nr 102 

położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce (zał. nr 4). Koszt podziału działki:

2 500 - 3 000 zł (zał. nr 4).

Podział powyższej działki wykonany będzie w celu przygotowania dokumentacji do 

przeprowadzenia postępowania zmierzającego do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Siedleckiego.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/20/2015 w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady w sprawie powierzenia 

Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 6) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 9

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

• dokonać naprawy odcinka drogi powiatowej nr 3633W, na długości 150 mb - 

od trasy A-2 w kierunku wsi Borki Kosiorki. Na powyższy odcinek drogi 

należy zakupić i dostarczyć 1 wywrotkę żwiru (ok. 20 ton - cena 

307,50 zł), a miejscowi rolnicy dokonają naprawy drogi,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Nakory o wykonanie utwardzenia drogi 

powiatowej nr 3940W, od miejscowości Nakory do granicy Powiatu. Zarząd 

w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie ewentualnej naprawy 

powyższego odcinka drogi powiatowej, po wygospodarowaniu środków 
finansowych na ten cel,



• sprostować omyłkę w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach 

ni- D.6853.1.144.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zadysponowania 

pasa drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew w celu budowy 

sieci wodociągowej, w następujący sposób: nr ewidencyjny działki 584/3 

drogi powiatowej ni’ 3640W w miejscowości Rzążew zmienić na nr 

ewidencyjny 584/5,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W

w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 178),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka-Stany (działka nr ew. 583) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie 19.03.2015 r. 
do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 18.03. 

2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 898/7),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości 

Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 197),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 394IW w miejscowości Izdebki 

Wąsy (działka nr ew. 370) w celu wykonania napowietrznej linii 

energetycznej nn w dniu 17.03.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Izdebki 

Wąsy (działka nr ew. 370) w celu umieszczenia energetycznych przyłączy 

napowietrznych nn w przejściach poprzecznych w terminie od 17.03.2015 r. 

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 363 IW do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1261/1 
w miejscowości Kolonia Mordy,



• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi

powiatowej nr 3634W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 380 

w miejscowości Myrcha,

• 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.60.2014 z dnia 7.04.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej ni- 3647W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 483/3,

2. zezwolił Gminie Wodynie na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej 

nr 3647W w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu umieszczenia 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 
483/3,

3. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 
Wodynie,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości 

Smolanka (działka nr ew. 289) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 17.03.2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 219/12),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki 

(działka nr ew. 712/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 448/2),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki 

(działka nr ew. 712/9) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 17.03.2015 r. do 
31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3685W 

w miejscowości Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach (zał. nr 8), jednogłośnie 



postanowił o ufundowaniu nagród laureatom finału okręgowego XXXIX edycji Olimpiady, 

który odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Sejnach. Na zakup nagród Zarząd przeznaczył środki finansowe w wysokości 

do 400 zł, z działu 750.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Leniwce, pl (zał. nr 9), 

jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 400 zł /dział 750/ zakupu pucharów 

laureatom zawodów duathlonowych (bieg i jazda rowerem) organizowanych w dniu 

19.04.2015 r. w Nowych Iganiach. Informacja o zawodach zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej Powiatu.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie w dniu 11 maja br., 

w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wieczornego spotkania 

kulturalnego dla 35 osób, uczestników XIII edycji międzynarodowego projektu naukowo - 

dydaktycznego „Tydzień Międzynarodowy”. Na organizację powyższego spotkania Zarząd 

przeznaczył środki finansowe w wysokości do 3 000 zł.

Ad. pkt 13

W wolnych wnioskach:

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 27 marca br. o godz. 1300 

sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:

• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 -2018,

• podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok 

Powiatu Siedleckiego,

• podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na 

realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kołodyński S TA


