
Protokół Nr 15/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 27 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 14/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym 

na terenie powiatu siedleckiego.

4. Rozpatrzenie wniosków:

• Pana Zygmunta Polaka - radnego Gminy Wodynie o wykonanie rowu 
odwadniającego wzdłuż drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik 

Duży,

• Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2015 r. zadania 

przebudowy drogi powiatowej nr 2259W,

• Wójta Gminy Wodynie o wybudowanie chodnika po jednej stronie drogi 

powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka, na odcinku od zakrętu 

przy działce nr 65 do granicy działki nr 79,

• Wójta Gminy Przesmyki o zawarcie porozumienie dotyczącego utrzymania 

rowów i poboczy dróg powiatowych w okresie wiosenno - jesiennym, na 

terenie gminy Przesmyki,

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

wystąpił Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3622W w miejscowości Górki (działka nr ew. 33) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 239),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3610W w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 308/3) w celu 



budowy przyłącza energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

308/5),

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W 

miejscowości Pieńki (działki nr ew.: 2/1, 87, 44/1, 46/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 

46/4, 48/4, 52/4),

- Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 363IW 

w miejscowości Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1231/1), 

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki (działki nr 

ew.: 2/1, 87, 44/1, 46/1) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego,

Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych „Budokan” 

Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Stara w celu wykonania 

napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznej, po pracach związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 363IW w miejscowości Kolonia Mordy 

(działka nr ew. 1213) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 

nn do zasilania fermy drobiu,

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3606W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 81 w miejscowości 
Cisie Zagrodzie,

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3618W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1374 w miejscowości 

Hołubią,

DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Prymasa

Wyszyńskiego 33/55 w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa zjazdu 



publicznego z drogi powiatowej nr 3642W do nieruchomości nr ew. 1991 

w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa gm. Zbuczyn”,

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości 

Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w celu wykonania energetycznego 
przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

117/2),

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody na 
zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości Zaliwie Szpinki 

(działka nr ew. 141) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 
nn wzdłuż pasa drogowego,

• Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Mińsku 

Maz. ul. Szczecińska 4 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg 

powiatowych nr: 3611 W, 3612W, 3661W, działki nr ew.: 1708/1,994/2,426/2, 

1176 w miejscowości Mokobody w celu umieszczenia sieci gazowej średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami,

• KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 34 w sprawie wyrażenia zgody na 

zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 361 IW, 3612W, 3661W (działki nr ew.: 
1708/1, 994/2, 426/2, 1176) w miejscowości Mokobody w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,

• Wójta Gminy Mokobody w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) 

w celu prowadzenia robót polegających na umieszczeniu sieci kanalizacji 

sanitarnej,

• PHUINWOD 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.

5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Siedleckiego.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wsparcie finansowe 

organizacji IX edycji Festynu Sportowo-Rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie.



7. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie współpracy w zakresie monitoringu 

procesów innowacyjnych Mazowsza w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu 

i podstaw wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

8. Zapoznanie z informacją Komisji Budżetu z posiedzenia w dniu 24 kwietnia br.

9. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 14/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 15/33/2015 w sprawie udzielenia 

dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

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

• rozpatrzył wniosek Pana Zygmunta Polaka - radnego Gminy Wodynie 

o wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi powiatowej nr 3650W 

w miejscowości Rudnik Duży. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości 

budżetu powiatu nie widzi możliwości wykonania rowu odwadniającego 

w bieżącym roku,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planie inwestycyjnym na 

2015 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2259W Jeruzal - Dębowce - 

Wodynie. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie 

widzi możliwości wykonania powyższego zadania w bieżącym roku,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o wybudowanie chodnika po jednej 

stronie drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wola Serocka, na odcinku 
od zakrętu przy działce nr 65 do granicy działki nr 79. Zarząd w późniejszym 

terminie podejmie decyzję w sprawie ewentualnej budowy chodnika, po 

wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel, 



w późniejszym terminie rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Przesmyki 

o zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania rowów i poboczy dróg 

powiatowych na terenie gminy Przesmyki w okresie wiosenno - jesiennym, 

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Górki (działka nr ew. 33) w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego 

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 239), 

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 
Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 308/3) w celu budowy przyłącza 
energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/5), 

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki 

(działki nr ew.: 2/1, 87, 44/1, 46/1), w celu budowy przyłącza kablowego nn 

w dniu 29 kwietnia br., do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 46/4, 

48/4, 52/4),

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 363IW w miejscowości Kolonia 

Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy przyłącza kablowego nn w dniu 29 

kwietnia br., do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1231/1), 

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki 

(działki nr ew.: 2/1, 87, 44/1, 46/1) w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 

29.04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

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

Stara w celu wykonania napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznej po 
pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w dniach od 27.04.2015 r. 

do 29.04.2015 r.,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 363IW w miejscowości Kolonia 

Mordy (działka nr ew. 1213) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn do zasilania fermy drobiu w terminie od 29.04.2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3606W do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 81 w miejscowości Cisie Zagrudzie, 

zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3618W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1374 w miejscowości 

Hołubią,



• uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3642W 

do nieruchomości nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa 

gm. Zbuczyn”,

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

Szpinki (działka nr ew. 141) w celu wykonania energetycznego przyłącza 

kablowego nn w dniu 29.04.2015 r., do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 117/2,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości Zaliwie 
Szpinki (działka nr ew. 141) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn wzdłuż pasa drogowego w terminie od 29.04.2015 r. do 

31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 361 IW, 3612W, 3661 W, działki 

nr ew.: 1708/1, 994/2, 426/2, 1176 w miejscowości Mokobody w celu 

umieszczenia sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie 

od 27.04.2015 r. do 31.12.2040 ro oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 361 IW, 3612W, 3661W (działki 

nr ew.: 1708/1, 994/2, 426/2, 1176) w miejscowości Mokobody w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie od 27.04 do 
4.05.2015 r„

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie 

Szpinki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia robót polegających na 

umieszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej w terminie od 27.04.2015 r. do 

31.12.2045 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 29.04 - 

15.05.2015 r.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 

dla Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą do 300 zł /dział 750/ organizację IX 

edycji Festynu Sportowo - Rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie (zał. nr 4), który odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim w dniu 11 czerwca 2015 r.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia w sprawie 
współpracy w zakresie monitoringu procesów innowacyjnych Mazowsza w ramach projektu 

„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Mazowsza” (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Budżetu z posiedzenia w dniu 
24 kwietnia 2015 r., zawartą w piśmie BR.0012.2.5.2015 z dnia 24 kwietnia br. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński Darius2


