
Protokół Nr 10/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 23 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 9/2015 z dnia 16 marca 2015 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej /dotyczy szkód 

na terenie Gminy Korczew/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej /dotyczy szkód 
na terenie Gminy Mokobody/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii niektórych dróg 

powiatowych na terenie powiatu łukowskiego.
6. Rozpatrzenie wniosków:

• o nieodpłatne przekazania drewna pochodzącego z drzewa rosnącego w pasie 

drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Radzików Kornica, na działce 

nr 209,

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

Usługi Elektryczne Siedlce ul. Floriańska 55 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 940W 

w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) w celu budowy sieci 
elektroenergetycznej kablowej SN,

• Nadleśnictwo Siedlce ul. Kazimierzowska 9 w sprawie wyrażenia zgody na 
przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3642W do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk- 
Królowa Niwa,

• -- Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

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



w miejscowości Czołomyje (działka nr ew. 277) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania nieruchomości (działka nr ew. 126),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje (działka 

m- ew. 277) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn 

w przejściu poprzecznym,

PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny (działka nr 

ew. 833) 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 3654W 

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu budowy przyłącza 
kablowego nn,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3622W w miejscowości Kamianki Czabaje (działka nr ew. 129)w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146),

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3612W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 603, 

604 w miejscowości Mokobody,

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

wystąpił EKOBOX S.A. Wiśniówka 75 gm. Masłów w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 366IW 

w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego do zasilania tłoczni ścieków dla Gminy 

Mokobody (działka nr ew. 117/2),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Szczeglacin (działka 

nr ew. 297/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn 

w przejściu poprzecznym,

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W 

w miejscowości Szczeglacin (działka nr ew. 297/1) w celu wykonania 



energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 350/2).

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

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Siedlecki w 2015 roku.

9. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród laureatom XVI edycji Regionalnego 

Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się w dniach 29 i 30 
kwietnia br. w Zespole Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach.

10. Przyjęcie:

• sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

w 2014 r.,

• sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2014,

• informacji na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz 

z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2015 r.,

• informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2014 r.,

• sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Stoku Lackim w 2014 r.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 9/2015 z dnia 16 marca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/21/2015 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego 



znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 1). Powołano Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania 

strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy 

Korczew na drogach powiatowych nr: 2044W - na odcinku Dąbrowa - Korczew, 3601W - na 

odcinku Laskowice - Korczew, 3663W - na odcinku Drażniew - Laskowice.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/22/2015 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 2). Powołano Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania 
strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy 
Mokobody na drodze powiatowej nr 3661W - na odcinku Mokobody - Męczyn.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/23/2015 w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii niektórych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego 
(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

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

gatunku klon, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Radzików Kornica, na działce nr ew. 209 oraz uprzątnięcie terenu. Wycinkę 

drzewa należy przeprowadzić w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do posadzenia 1 szt. drzewa 

w ciągu powyższej drogi na działce nr ew. 209 w miejscowości Radzików 

Kornica w terminie do 31.10.2015 r. i powiadomienia o tym Starostwo.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 940W 

w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 444) w celu budowy sieci 

elektroenergetycznej kablowej SN, po uzyskaniu przez inwestora zgody na 

odstępstwo od § 140 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie,

• zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3 642W do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Czołomyje (działka nr ew. 277) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do zasilania nieruchomości (działka nr ew. 126),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Czołomyje (działka nr ew. 277) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 25.03. 2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Łupiny 
(działka nr ew. 833) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 26.03.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz 
ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Łupiny 
(działka nr ew. 833) w celu budowy przyłącza kablowego nn,

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

Kamianki Czabaje (działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3612W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 603, 604 w miejscowości 
Mokobody,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zali wie - Szpinki (działka nr ew. 141) w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego do zasilania tłoczni ścieków dla Gminy Mokobody 

(działka nr ew. 117/2),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości 

Szczeglacin (działka nr ew. 297/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 24.03. 
2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości 

Szczeglacin (działka nr ew. 297/1) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 350/2).



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 5) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2015 roku (zał. nr 6) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 
Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych 

w Borkach Wyrkach (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł /dział 

750/ zakup nagród laureatom XVI edycji Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów 

Tanecznych. Przegląd odbędzie się w dniach 29 - 30 kwietnia br.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 
w 2014 r. (zał. nr 8),

• sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2014 (zał. nr 9),

• informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz z zakresu 

kultury fizycznej i sportu na 2015 r. (zał. nr 10),

• informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2014 r. 
(zał. ni' 11),



• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2014 r. (zał. nr 12)

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


