
Protokół Nr 19/2015
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 25 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 18/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

4. Wyrażenie zgody na korzystanie przez właścicieli lokali mieszkalnych nr: 1, 2, 3, 4 

w byłym Domu Nauczyciela z oczyszczalni ścieków Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Paprotnia i Związku Komunalnego „Paprotnia” o wygaszenie 

decyzji nr: 1. D.6852.124.2014 z dnia 7.07.2014 r. w sprawie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia (działka nr 

ew. 328) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami, 2. D.6852.109.2014 z dnia 9.06.2014 r. w sprawie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości Paprotnia (działka nr 

ew. 358) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami, 3. D.6852.245.2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zezwolenia 

na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3626W, 3933W, 3929W, 3617W 

w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 140, 249/1, 358, 328) w celu 

umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 4. 

D.6852.16.2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Podawce (działka nr ew. 137) w celu 

umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oraz 

zezwolenie Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa 



drogowego w przedmiotowych sprawach i ustalenie opłat za zajęcie pasa 

drogowego,

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

ASPRO-EL Chodów ul. Nowowiejska 67 w sprawie 

wyrażenia zgody nu zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3623W 

(działka nr ew. 336/5), 3664W (działki nr ew.: 336/4, 391/1) w miejscowości 

Łęczycki w celu budowy linii kablowej nn, przyłączy kablowych nn, złączy 

kablowych nn oraz demontaż istniejącej napowietrznej sieci nn,

• POLAQUA sp, z o.o. Wólka Kozodowska ul. Dworska 1, 

05-500 Piaseczno w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 

3635W w celu budowy zjazdu do nastawni lokalnej na działkę nr ew. 391 

w miejscowości Januszówka,

• DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Prymasa

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

zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3618W do nieruchomości nr ew. 1374 

w miejscowości Hołubią”,

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie (działka 

nr ew. 426/2) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn,

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 890),

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 873/6),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Mokobody (działka 

nr ew. 426/2) 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 3667W w miejscowości Izdebki-Kosny 



(działka nr ew. 604/3) w celu umieszczenia linii energetycznej napowietrznej 

nn,

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości 

Izdebki-Kosny (działka nr ew. 604/3) w celu wykonania demontażu i montażu 

słupów energetycznych,

• w sprawie wydania oświadczenia na podstawie art. 130 § 4 kpa dotyczącego 

decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Zbuczyn nr WI.6730.32.2015 

z dnia 20 maja br.,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3619W, 3618W 

w miejscowościach: Czarnoty, Hołubią (działki nr ew.: 138/2, 2697/1) w celu 

budowy linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza”,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3619W, 3618W 

w miejscowościach: Czarnoty, Hołubią (działki nr ew.: 138/2, 2697/1) w celu 

umieszczenia urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”,

• 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 prowadzenia prac polegających na obudowie 

chodnika i zatok autobusowych po budowie kanalizacji sanitarnej,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3663W, 3601W 

w miejscowościach: Laskowice, Góry, Tokary (działki nr ew.: 202/2, 448, 511, 

624, 182, 106) w celu budowy linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu „Internet dla Mazowsza”,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3663W, 3601W 

w miejscowościach: Laskowice, Góry, Tokary (działki nr ew.: 202/2, 448, 511, 

624, 182, 106) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”.



7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

Powiatu Siedleckiego w roku 2014.

8. Przyjęcie projektu arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim.

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

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie o dofinansowanie 

zakupu nagród uczestnikom IV Pikniku Rodzinnego organizowanego w dniu 31 maja 

br. w Pruszynie.

11. Zaakceptowanie skorygowanej oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Siedleckiego za 2014 rok dla Powiatu Siedleckiego.

12. Rozpatrzenie wniosku o wsparcie organizacji Dni z Doradztwem Rolniczym.

13. 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 19/41/2015 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę właścicielom lokali mieszkalnych nr; 1, 

2, 3, 4 w byłym Domu Nauczyciela w miejscowości Kisielany - Żmichy, na korzystanie 

z oczyszczalni ścieków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, do czasu wybudowania 

przez Gminę Mokobody kanalizacji gminnej, do której właściciele powyższych lokali będą 

mogli zostać podłączeni (zał. nr 2).



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 

powiatowych (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

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

• 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.124.2014 z dnia 7.07.2014 r.

w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 328) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zezwolił Związkowi Komunalnemu 

„Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 328) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 2. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.109.2014 z dnia 

9.06.2014 r. w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 358) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zezwolił Związkowi Komunalnemu 

„Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr- 3626W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 358) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.245.2014 z dnia 

22.12.2014 r. w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 

3626W, 3933W, 3929W, 3617W w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 

140, 249/1, 358, 328) w celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami. Zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację 

zajęcia pasa dróg powiatowych nr: 3626W, 3933W, 3929W,3617W 

w miejscowości Paprotnia (działki nr ew.: 140, 249/1, 358, 328) w celu 

umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego, 4. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.16.2015 z dnia 

19.01.2015 r. w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Podawce (działka nr ew. 137) w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zezwolił Związkowi Komunalnemu 



„Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa drogi powiatowej nr- 3617W 

w miejscowości Podawce (działka nr ew. 137) w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji sanitarnej. Ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,

• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3623W (działka nr ew. 

336/5), 3664W (działki nr ew.: 336/4, 391/1) w miejscowości Łęczycki w celu 

budowy linii kablowych nn, przyłączy kablowych nn, złączy kablowych nn oraz 

demontaż istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635 W w celu budowy zjazdu do 

nastawni lokalnej znajdującej się na nieruchomości kolejowej - działka nr ew. 

391 w miejscowości Januszówka w dniach: 29 - 30 maja br.,

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

3618W do nieruchomości nr ew. 1374 w miejscowości Hołubią gm. Paprotnia”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 426/2) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn w terminie 

od 29.05.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 890) w dniu 29 maja br.,

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

Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 873/6) w dniu 27 czerwca 

2015r„

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

Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu umieszczenia przyłącza kablowego nn 

w terminie 27.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki- 

Kosny (działka nr ew. 604/3) w celu umieszczenia linii energetycznej 

napowietrznej nn w terminie od 1.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę 

roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki- 

Kosny (działka nr ew. 604/3) w celu demontażu i montażu słupów 

energetycznych w dniu 1 czerwca br.,



• oświadczył, że nie będzie odwoływał się od decyzji Wójta Gminy Zbuczyn 

znak: WI.6730.32.2015 z dnia 20 maja br. o warunkach zabudowy dla 

inwestycji obejmującej budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości 

ciekłe na działkach nr ew.: 359/1, 356/1, 353/1 w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3619W, 3618W 

w miejscowościach: Czamoty, Hołubią (działki nr ew.: 138/2, 2697/1) w celu 

budowy linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza”, w dniach 27 - 30 maja br.,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3619W, 3618 W 

w miejscowościach: Czamoty, Hołubią (działki nr ew.: 138/2, 2697/1) w celu 

umieszczenia linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet 

dla Mazowsza”, w terminie od 30.05.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę 

roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 363 5 W w miejscowości Wołyńce 

(działka nr ew. 665) w celu prowadzenia prac polegających na budowie 

chodnika i zatok autobusowych po budowie kanalizacji sanitarnej w dniach: 

25 -29.05.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3663W, 3601W 

w miejscowościach: Laskowice, Góry, Tokary (działki nr ew.: 202/2, 448, 511, 

624, 182, 106) w celu budowy linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu „Internet dla Mazowsza”,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3663 W, 3601W 

w miejscowościach: Laskowice, Góry, Tokary (działki nr ew.: 202/2, 448, 511, 

624, 182, 106) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową linii 

kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” 

wterminie od 30.05.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu 

Siedleckiego w roku 2014 (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie zatwierdził arkusza organizacyjnego Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2015/2016 (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. przygotowania do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2015/2016 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku 

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

merytorycznej Komisji (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zespołu Oświatowego w Pruszynie (zał. nr 8), 

o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników IV Pikniku Rodzinnego organizowanego 

w dniu 31 maja br. w Pruszynie jednogłośnie postanowił przeznaczyć na nagrody dla 

uczestników Pikniku gadżety będące w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął skorygowaną ocenę zasobów pomocy 

społecznej za 2014 rok dla Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 3 000 zł 

organizację Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się w dniach 5-6 września br. na 

terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6.

Ad. pkt 13

W wolnych wnioskach:

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu

22 maja br., zawartą w piśmie BR.0012.1.7.2015 z dnia 22 maja 2015 r. (zał. nr 9).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


