
Protokół Nr 18/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 18 maja 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 17/2015 z dnia 11 maja 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach za 2014 rok

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.

5. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Zelkowie Kolonii 

o ufundowanie nagród dla uczestników konkursów odbywających się w ramach XII 

Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w dniu 14. 06. 2015 r.

6. Rozpatrzenie prośby o włączenie się Powiatu Siedleckiego w realizację 

I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów.

7. Przyjęcie informacji nt. przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 

placówek:

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim

8. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych:

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2015/2016,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkoły 2015/2016,

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

9. Rozpatrzenie wniosków.

• w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr- 3605W do nieruchomości nr ew. 152/15 w miejscowości 

Skórzec”,



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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu budowy 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 109),

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3612W w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 390/4) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 

306/1),

Województwa Mazowieckiego Warszawa 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:

1. 3602W (działki nr ew.: 703/1, 697/1) obręb Łączka,

2. 3659W (działka nr ew. 589/1) obręb Kępa,

3. 3602W (działka nr ew .346) obręb Jagodne

w celu realizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu Budowa 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji Jagodne 

- Łączka,

TASTA Usługi Techniczno-Handlowe Siedlce ul.

Poniatowskiego 29 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 140) w celu 

prowadzenia prac polegających na budowie przyłącza gazowego do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 88/2),

Rejonu Dystrybucji Gazu Siedlce ul. Garwolińska 88 w sprawie wyrażenia 

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W (działka nr ew. 140) 

w miejscowości Pruszyn w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia do budynku (działka nr ew. 88/2),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka nr 



ew. 1499) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn dla potrzeb 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1861),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka nr 

ew. 1499) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn dla 

potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1861),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka nr 

ew. 1341) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn dla 

potrzeb budynku mieszkalnego,

• _ .... - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 424/2),

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

ni- 3608W do działki nr ew. 375/9 w miejscowości Niwiski,

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

wystąpił ,,Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie

zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3912W 

w miejscowości Osiny Dolne (działki nr ew.: 96, 31/2, 319) przyłącza 

energetycznego kablowego nn,

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

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W (działka nr ew. 538) 

w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa w celu budowy kabla 

światłowodowego relacji Stok Lacki - Ujrzanów.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 17/2015 z dnia 11 maja 2015 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 18/39/2015 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy 

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2014 rok (zał. nr 1).

Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach do uaktualnienia Statutu jednostki.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 18/40/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 

710, rozdz. 71095/ (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Zelkowie 

Kolonii (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród za kwotę do 200 zł dla 

uczestników konkursów odbywających się w ramach XII Rodzinnego Festynu Sportowo- 

Rekreacyjnego w dniu 14. 06. 2015 r. w Zelkowie Kolonii.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Grupy EkoLogicznej z Siedlec o włączenie się 

Powiatu Siedleckiego w realizację I Międzynarodowego Obrączkowania Bocianów (zał. nr 4), 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą do 500 zł spotkania w dniu 17 czerwca 

br., w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach dla 15 osób - uczestników akcji 

obrączkowania.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje nt. przygotowania do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2015/2016 placówek oświatowych (zał. nr 5):

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim

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

merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych (zał. nr 6):

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2015/2016,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkoły 2015/2016

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

merytorycznej Komisji.

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zajmie stanowisko w sprawie projektu 

arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku 

Lackim na rok szkolny 2015/2016.

Ad. pkt 9

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

• uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3605W do nieruchomości nr ew. 152/15 w miejscowości Skórzec”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 109),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działka nr ew. 390/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku przepompowni ścieków (działka nr ew. 306/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr:

1. 3602W (działki nr ew.: 703/1, 697/1) obręb Łączka,

2. 3659W (działka nr ew. 589/1) obręb Kępa,

3. 3602W (działka nr ew. 346) obręb Jagodne

w celu realizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu Budowa 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji Jagodne

- Łączka,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

(działka nr ew. 140) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 88/2) w dniu 

18 majabr.,



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

(działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia do budynku (działka nr ew. 88/2) w terminie od 18.05.2015 r. do 

31.12.2040 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy ul. 

Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1861), w dniu 19 maja 

2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy ul. 

Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego 

kablowego nn dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1861) 

w terminie od 19.05.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek 

(działka nr ew. 1341) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 

nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 19.05.2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek 

(działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 424/2) w dniu 19 maja br.,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3608W do działki nr ew. 375/9 w miejscowości Niwiski,

• nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3912W 

w miejscowości Osiny Dolne (działki nr ew.: 96, 31/2, 319) urządzenia 

infrastruktury technicznej przyłącza energetycznego kablowego nn,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633 W w miejscowości Stok Lacki 

ul. Pałacowa (działka nr ew. 538) w celu budowy kabla światłowodowego 

w relacji Stok Lacki - Ujrzanów w dniach: 19-29 maja br.

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


