
Protokół Nr 14/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 20 kwietnia 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 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

3. Rozpatrzenie prośby Związku Komunalnego „Paprotnia” o umorzenie odsetek 

od nieterminowych wpłat należności.

4. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród laureatom VIII Regionalnego Przeglądu 

Piosenki Europejskiej.

5. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród uczestnikom biegu 

organizowanego w ramach Festynu Majowego w Seroczynie dla uczczenia rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

6. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do Projektu „B&N czyli B jak Bezpieczny 

i N jak Niechroniony”.

7. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru kandydatur do Nagrody Starosty Siedleckiego 

za 2014 r.

8. Rozpatrzenie wniosków:

• udzielenie odpowiedzi czy Zarząd Powiatu rości sobie prawo do dwóch drzew 

gatunek jesion wyniosły, rosnących na granicy działki nr 117 w miejscowości 

Lipiny i drogi powiatowej nr 3664 W Paprotnia - Zakrze,

• Wójta Gminy Skórzec w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, o wyrażenie zgody na przeznaczenie 

niewykorzystanej dotacji na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3605W,

• Wójta Gminy Przesmyki o zawarcie porozumienia dot. utrzymania rowów 

i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki, w okresie wiosenno- 

jesiennym,

• Zakład Instalacji Sanitarnej CO i Gaz .. .. sp.j. Siedlce

ul. Ujrżanowska 14 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) 

w celu usunięcia awarii na kolektorze sanitarnym,



• PHU „INWOD” Lubartów ul. Nowodworska 5 w sprawie

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

Rakowiec w celu usunięcia awarii - uszkodzone przyłącze wodociągowe na 

wysokości posesji nr 19c,

• Zakład Instalacji Sanitarnej CO i Gaz sp. j. Siedlce

ul. Ujrzanowska 14 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) 

w celu prowadzenia prac polegających na budowie przyłączy kanalizacji 

sanitarnej, regulacji włazów studziennych, pracach porządkowych,

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W 

w miejscowości Józefin (działka nr ew. 1404/1) w celu wykonania 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 1404/5),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin (działka nr 

ew.: 1404/1) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn 

wzdłuż pasa drogowego,

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Józefin (działka nr ew. 1229) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 68/1),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin (działka nr 

ew.: 1229) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin (działka nr 

ew.: 68) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn,

• 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,

• w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w celu 

budowy zjazdu na działkę nr ew. 151 w miejscowości Grabianów,



• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3 626W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

422/2 w miejscowości Paprotnia,

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

wystąpił EL-TOM Sokołów Pódl, ul 8 Sierpnia 10/8 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości 

Nowe Opole (działka nr ew. 669) w celu budowy sieci energetycznej nn,

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

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

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 88, 89/1, 89/2),

• 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 3605W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.: 892),

• Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie wyrażenia zgody na 

zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czepielin 

(działka nr ew. 2077) w celu budowy dwóch przejść poprzecznych sieci 

wodociągowej na wysokości działek nr ew.: 1861, 184),

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3615 W w miejscowościach: Kownaciska 

(działka nr ew. 236), Krześlin (działka nr ew. 915) oraz drogi powiatowej nr 

3640W w miejscowościach: Krześlin (działka nr ew. 556), Krześlinek (działka 

nr ew. 80),

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

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W - działka nr ew. 1262 obręb 

Stok Lacki - Folwark, działki nr ew.: 78, 131/2 obręb Joachimów, w celu 

budowy kabla światłowodowego relacji Stok Lacki - Ujrzanów,

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

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633 W - działka nr ew. 1262 obręb 



Stok Lacki - Folwark, działki nr ew.: 78, 131/2 obręb Joachimów, w celu 

umieszczenia kabla światłowodowego relacji Stok Lacki - Ujrzanów.

9. Przyjęcie porozumienia w sprawie sfinansowania kosztów holowania i parkowania 

samochodu marki NISSA SUNNY, nr rej. LB 13808 stanowiącego własność Pana

zawartego pomiędzy: Powiatem Siedleckim, Komendą Miejską Policji 

w Siedlcach, prowadzącym działalność pod firmą

Regionalne Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9.
10. Zawarcie umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Siedlcach, a

prowadzącym działalność pod firmą Regionalne Centrum

Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9 w sprawie pokrycia 

kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu marki NISSAN SUNNY nr rej. LB 13808 

, stanowiącego własność Pana v kwocie 11 070 zł.

11. Rozpatrzenie wniosku Regionalne Centrum

Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9 o rozłożenie na raty 

kwoty 11 070 zł i potrącenie ich z kwot należności za parkowanie pojazdów.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Związku Komunalnego „Paprotnia” (zał. nr 1), 

jednogłośnie postanowił o umorzeniu odsetek od nieterminowych wpłat należności 

wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego. Skutki finansowe - 30,77 zł. Naliczone 

zostały odsetki od decyzji:

- D.6852.49.2014 w kwocie 9,32 zł,

- D.6852.50.2014 w kwocie 21,00 zł,

- D-5421-1-1/10 w kwocie 0,09 zł,

- 7332-1-51/05/06 w kwocie 0,36 zł,

których termin płatności wyznaczony został na 15.01.2015 r. Wpłaty należności dokonano 

19.01.2015 r.



Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mordach (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł /dział 750/ zakup 

nagród laureatom VIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Europejskiej. Finał Przeglądu 

planowany jest na 21 maja br. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród dla 

uczestników biegu, organizowanego w ramach Festynu Majowego w Seroczynie, dla uczczenia 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (zał. nr 3). Środki finansowe na zakup nagród 

w wysokości do 300 zł pochodzić będą z działu 750.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do Programu „B & N 

czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” (zał. nr 4).

Program powyższy został opracowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą 

w Radomiu, w związku z realizacją Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości 

i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz Narodowego Programu Poprawy 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 - 2020.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu Nagrody Starosty Siedleckiego 

za 2014 r. następującym kandydatom (zał. nr 5):

- w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności 

w służbie publicznej,

w dziedzinie działalności gospodarczej.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. ni- 6), jednogłośnie postanowił:

• uznał, iż prawo własności do dwóch drzew gatunku jesion wyniosły rosnących 

na granicy działki nr ew. 117 i drogi powiatowej nr 3 664W Paprotnia - Zakrze 

(działka nr ew. 747) w miejscowości Lipiny, należy do właściciela działki 

nrew. 117,



• nie wyraził zgody Wójtowi Gminy Skórzec na przeznaczenie niewykorzystanej 

dotacji powstałej z realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg, na 

wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3605W Dąbrówka Stany - 

Nowaki. Powyższy odcinek drogi wyremontowany zostanie poprzez 

nawiezienie żwiru i wyrównanie drogi, przy wykorzystaniu środków na bieżące 

utrzymanie dróg,

• na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Przesmyki o zawarcie 

porozumienia dotyczącego utrzymania rowów i poboczy dróg powiatowych na 

terenie gminy Przesmyki w okresie wiosenno - jesiennym,

• określił Zakładowi Instalacji Sanitarnej CO i Gaz

sp. j. Siedlce ul. Ujrzanowska 14 warunki zajęcia pasa ^rogi powiatowej 

nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w celu usunięcia 

awarii na kolektorze sanitarnym,

• określił PHU INWOD mbartów ul. Nowodworska 5 warunki

zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr 

ew. 665) w celu usunięcia awarii przyłącza wodociągowego na wysokości 

posesji nr 19c,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości Zaliwie 

Szpinki w celu prowadzenia prac polegających na budowie przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, regulacji włazów studziennych, wykonaniu prac 

porządkowych w terminie od 20.04.2015 r. do 10.05.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew. 1404/1) w dniu 22 kwietnia 2015 r., w celu wykonania 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 1404/5),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew.: 1404/1) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn wzdłuż pasa drogowego, w terminie od 22.04.2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew. 1229) w dniu 21 kwietnia br., w celu wykonania energetycznego 

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

68/1),



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew. 1229) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 

nn w przejściu poprzecznym w terminie od 21.04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew.: 68) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 

nn w przejściu poprzecznym w terminie od 21.04.2015 r. do 31.12.2046 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 w terminie 

20-28.04.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3686W w celu budowy zjazdu na 

działkę nr ew. 151 w miejscowości Grabianów w terminie 29 - 30 kwietnia 

2015 r„

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

3626W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 422/2 w miejscowości 

Paprotnia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka nr ew. 669) w celu budowy sieci energetycznej nn,

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

Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 88, 89/1, 89/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Kotuń (działka nr- ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew.: 892),

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

Czepielin (działka nr ew. 2077) w celu budowy dwóch przejść poprzecznych 

sieci wodociągowej na wysokości działek nr ew.: 1861, 184),

• zezwolił na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 

3615W w miejscowościach: Kownaciska (działka nr ew. 236), Krześlin (działka 

nr ew. 915) oraz drogi powiatowej nr 3640W w miejscowościach: Krześlin 

(działka nr ew. 556), Krześlinek (działka nr ew. 80),



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W - działka nr ew.: 1262 

obręb Stok Lacki - Folwark, działki nr ew.: 78, 131/2 obręb Joachimów, w celu 

budowy kabla światłowodowego relacji Stok Lacki - Ujrzanów, w terminie 

21-30 kwietnia 2015 r.

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W - działka nr ew.: 1262 

obręb Stok Lacki - Folwark, działki nr ew.: 78, 131/2 obręb Joachimów, w celu 

umieszczenia kabla światłowodowego relacji Stok Lacki - Ujrzanów w terminie 

od 30.04.2015 r. do 31.12.2040 r. oraz ustalił opłatę roczną.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i zaakceptował zawarcie porozumienia w sprawie 

sfinansowania kosztów holowania i parkowania samochodu marki NISSA SUNNY, nr rej. LB 

13808 stanowiącego własność Pana zwartego pomiędzy: Powiatem Siedleckim,

Komendą Miejską Policji w Siedlcach, _ _ prowadzącym

działalność pod firmą Regionalne Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. 

Podmiejska 9 (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zawarcie umowy pomiędzy Starostwem 

Powiatowym w Siedlcach, a jrowadzącym działalność

pod firmą Regionalne Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 

9 w sprawie pobycia kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu marki NISSAN SUNNY 

nr rej. LB 13808 , stanowiącego własność Pana w kwocie 11 070 zł (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Regionalne

Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9 (zał. nr 9), 

jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty kwoty 11 070 zł i potrącenie ich z kwot 

należności za parkowanie pojazdów.

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokółował: Jan Kołodyński


