
Protokół Nr 21/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 1 czerwca 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 protokołów nr: 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. oraz 20/2015 z dnia 29 maja 

2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2015 r.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach o wsparcie finansowe 

organizacji pikniku rodzinnego w dniu 14 czerwca br.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora MKS POGOŃ Siedlce o wsparcie finansowe XV 

Memoriału im. Henryka Guta w lekkiej atletyce.

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach o dofinansowanie 

festynu rodzinnego organizowanego w dniu 14 czerwca.

9. Wyrażenie zgody na usunięcie drzew ściętych przez bobry na terenie SOSW 

w Stoku Lackim.

10. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W 

w miejscowości Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu umieszczenia 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W 

w miejscowości Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego,



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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139

Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu budowy 

przyłącza nn do budynku (działka nr ew, 92/2),

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 

361 IW do działki nr ew. 31/1 w miejscowości Suchożebry,

• BOZAMET Ujrzanów 282 w imieniu którego wystąpił Media Telkom Siedlce 

ul. B. Joselewicza w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi 

powiatowej nr 3623W (działka nr ew. 1151/2) w miejscowości Ujrzanów w celu 

budowy kabla światłowodowego w rurze osłonowej,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości Tarków (działki nr 

ew.: 152/4,239/4,239/7) w celu umieszczenia linii kablowej średniego napięcia, 

linii napowietrznej SN i nn, przyłączy napowietrznych,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 

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

w miejscowości Wołyńce (działka nr ew. 665) w celu wykonania przyłącza nn 

do przepompowni ścieków,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3617W, 

3620W, w miejscowościach: Szczeglacin, Korczew (działki nr ew.: 297/2, 

775/2, 96, 184/1, 185/1, 186/1, 297 ) w celu budowy linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”,

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości 

Tarków (działki nr ew.: 152/4, 239/4, 239/7) w celu budowy linii SN, linii 

napowietrznej dwunapięciowej SN i nn po istniejącej trasie linii napowietrznej 

nn, wymianie istniejących przyłączy napowietrznych,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3617W, 

3620W, w miejscowościach: Szczeglacin, Korczew (działki nr ew.: 297/2, 

775/2,96, 184/1,185/1, 186/1,297) w celu umieszczenia urządzeń związanych 



z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza”,

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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139

Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3649W w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy 

przyłącza nn do budynku (działka nr ew. 87),

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

zajęcie pasa dróg powiatowych nr. 361 IW, 3612W (działki nr ew: 984/2, 

1708/1) w miejscowości Mokobody w celu budowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączami,

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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139

Siedlce w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 

3606W w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 657, 741, 651) 

przyłącza nn,

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

wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska 139

Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej 

nr 3661W w miejscowościach: Zaliwie Szpinki, Zaliwie Piegawki (działki nr 

ew.: 141, 23/1) przyłącza nn,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka nr 

ew. 665) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn do 

zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 109),

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

wystąpił Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3656W w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy 

przyłącza nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 613/2, 614/2),

• o wyrażenie zgody na wycinkę 3 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

w miejscowości Smolanka.

11. Przyjęcie informacji:



• o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego 

w 2014 r.,

• o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2014 r.,

• nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji 

urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,

• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2014 r.,

• aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim 

w okresie 2014/2015,

• nt. realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach.

12. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOS W w Stoku Lackim w sprawie zmian w realizacji 

zadania inwestycyjnego.

13. Rozpatrzenie prośby Zarządu Rejonowego w Siedlcach Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego o dofinansowanie działalności statutowej.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołów nr: 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. 

oraz 20/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok (zał. nr 1) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 21/42/2015 w sprawie zmiany planu 

wydatków na zadania w 2015 r. (zał. nr 2).



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat 

Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 

(zał, nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach (zał. nr 4), 

jednogłośnie postanowił zakupić trzy puchary z logo Powiatu Siedleckiego dla uczestników 

rozgrywek sportowych, które odbędą się podczas pikniku rodzinnego w dniu 14 czerwca br. 

w Wodyniach. Środki finansowe na zakup pucharów w wysokości do 300 zł pochodzić będą 

z działu 750.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie XV Memoriału 

im. Henryka Guta w lekkiej atletyce, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu 

na ten cel. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach 

jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 300 zł, zakupu nagród dla uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum - uczestników festynu rodzinnego organizowanego w dniu 

14 czerwca br. w szkole w Przesmykach (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie drzew ściętych przez bobry 

na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Kamianki 

Lackie (działka nr ew. 190) w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego dla 



potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 2.06.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Kamianki 

Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy przyłącza wodociągowego dla 

potrzeb budynku mieszkalnego w dniu 2.06.2015 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu budowy przyłącza nn 

do budynku (działka nr ew. 92/2),

• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 361 IW do 

działki nr ew. 31/1 w miejscowości Suchożebry,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3623W (działka nr ew. 

1151/2) w miejscowości Ujrzanów w celu budowy kabla światłowodowego 

w rurze osłonowej,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości Tarków 

(działki nr ew.: 152/4, 239/4, 239/7) w celu umieszczenia linii kablowej 

średniego napięcia, linii napowietrznej dwunapięciowej SN i nn, przyłączy 

napowietrznych w terminie od 2.06.2015 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 wykonania przyłącza nn do przepompowni ścieków 

(działka nr ew. 109),

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3617W, 3620W, 

w miejscowościach: Szczeglacin, Korczew (działki nr ew.: 297/2, 775/2, 96, 

184/1, 185/1, 186/1, 297 ) w celu budowy linii kablowej telekomunikacyjnej 

w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” w dniach: 2 - 8.06.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3625W w miejscowości Tarków 

(działki nr ew.: 152/4,239/4,239/7) w celu budowy linii SN, linii napowietrznej 

dwunapięciowej SN i nn po istniejącej trasie linii napowietrznej nn, wymianie 

istniejących przyłączy napowietrznych, w dniu 2 czerwca 2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3934W, 3617W, 3620W, 

w miejscowościach: Szczeglacin, Korczew (działki nr ew.: 297/2, 775/2, 96, 

184/1, 185/1, 186/1,297 ) w celu umieszczenia urządzeń związanych z budową 



linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” 

w terminie od 8.06.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 649W 

w miejscowości Wola Serocka (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza nn 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 87),

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3611 W, 3612W (działki nr ew.: 

984/2, 1708/1) w miejscowości Mokobody w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia z przyłączami w terminie: 1.06 - 3.06.2015 r.,

• nie wyraził zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej ni- 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 657, 741, 651) przyłącza 

kablowego nn,

• nie wyraził zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 366IW 

w miejscowościach: Zaliwie Szpinki, Zaliwie Piegawki (działki nr ew.: 141, 

23/1) przyłącza kablowego nn,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce 

(działka nr ew. 665) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 109) w terminie od 

3.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 613/2, 614/2),

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 3 szt. 

drzew: 1 topoli, 1 brzozy, 1 lipy, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3675 W 

w miejscowości Smolanka, na działce nr ew. 289 oraz zobowiązał do 

uprzątnięcia terenu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do 

posadzenia co najmniej 3 szt. drzew, w ciągu powyższej drogi na działce nr 

ew. 289 w miejscowości Smolanka w terminie do 31.10.2015 r. i powiadomienia 

o tym Starostwo.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

• o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego 

w 20141-.,



• o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2014 r.,

• nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji 

urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,

• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2014 r.,

• o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim 

w okresie 2014/2015,

• nt. realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim w sprawie zmian w realizacji zadania 

inwestycyjnego.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie działalności statutowej Zarządu 

Rejonowego w Siedlcach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (zał. nr 9), z uwagi na brak 

podstaw prawnych.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


