
Protokół Nr 23/2015 
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 15 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 protokołu nr 22/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2014 rok.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej na 

terenie powiatu mińskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg 

powiatowych na terenie powiatu mińskiego.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• o usunięcie 1 szt drzewa rosnącego na granicy drogi powiatowej nr 3 666W oraz 

działki nr 38/5 w miejscowości Tarcze,

• 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 

2050W w miejscowości Krzesk - Kablowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka 

nr ew. 755),

• 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 

3667W w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka 

nr ew. 604),

• 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 

2050W w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka 

nr ew. 507/5),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków (działka nr 

ew. 1418) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn,

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości

Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 782/3),

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

3605W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 105/3 w miejscowości 

Skórzec,

• 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 366IW w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do budynku inwentarskiego (działka nr ew. 4),

• PPUH GAW-BUD Łosice ul. Ogrodowa 3 w sprawie wyrażenia zgody na

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka nr 

ew. 93) w celu wykonania sieci wodociągowej,

• Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa dróg 

powiatowych nr: 3675W, 3659W w miejscowości Józefin w celu związanym 

z potrzebami ruchu drogowego tj. umieszczenie oświetlenia,

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

projektu pn. „Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa 

napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, budowa napowietrznej linii nn 0,4 kV 

w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice”,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113/1),



• ELMAZ ' ■ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki Folwark 

(działka nr ew. 1212/1) w celu wykonania przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/2),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki Folwark 

(działka nr ew. 1212/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/2).

8. Zaakceptowanie rozliczenia kosztów przejętego przez gminy zadania powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

9. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady.

10. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe wyjazdu grupy wolontariuszy 

z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI. pl do Rwandy.

11. Rozpatrzenie prośby Klubu Ekologicznego Koło „Podlasie” w Siedlcach o pomoc 

w organizacji Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką.

12. Przyjęcie autopoprawki do Statutu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku 

Lackim, będącego załącznikiem nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

założenia Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 22/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz 

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok (zał. nr 1) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 



rok (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 23/44/2015 w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 23/45/2015 w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu mińskiego 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

• uznał, że prawo własności do drzewa gatunek świerk rosnącego na granicy drogi 

powiatowej nr 3666W oraz działki nr ew. 38/5 w miejscowości Tarcze, należy 

do właściciela działki nr ew. 38/5,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W 

w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy 

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

755),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 667W 

w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy 

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

604),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W 

w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu budowy 

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

507/5),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Broszko w (działka nr ew. 1418) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn w terminie od 18.06.2015 r. do 31.12.2046 ro oraz ustalił opłatę 

roczną,



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków 

(działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 782/3) w dniu 18 czerwca br.,

• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3605 W do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 105/3 w miejscowości Skórzec,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

do budynku inwentarskiego (działka nr ew. 4),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka 

(działka nr ew. 93) w celu wykonania sieci wodociągowej w terminie 22 - 23 

czerwca br.,

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3659W 

w miejscowości Józefin na cele związane z potrzebami ruchu drogowego 

tj. umieszczenie oświetlenia,

• uzgodnił projekt pn.: „Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa 

napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, budowa napowietrznej linii nn 0,4 kV 

w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice”,

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

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

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 113/1),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki 

Folwark (działka nr ew. 1212/1) w celu wykonania przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/2) w dniu 16.06.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok 

Lacki Folwark (działka nr ew. 1212/1) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 457/2) 

w terminie od 16.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie rozliczenia 

kosztów przejętego przez gminy zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie 2014/2015.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 6): 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy - pismo BR.0012.5.4.2015 z dnia

11 czerwca 2015 r., Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - pismo 

BR.0012.4.5.2015 r. z dnia 11 czerwca 2015 r., Rewizyjnej - pismo BR.0012.1.8.2015 z dnia

12 czerwca 2015 r.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie udzielić dofinansowania grupie 

wolontariuszy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI. pl wyjeżdżającej do Rwandy (zał. 

nr 7), z uwagi na brak możliwości zrealizowania wnioskowanej formy wsparcia.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie udzielić dofinansowania dla Koła 

„Podlasie” w Siedlcach Polskiego Klubu Ekologicznego na zorganizowanie w dniu 11 lipca br. 

Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką (zał. nr 8), z uwagi na brak możliwości zrealizowania 

wnioskowanej formy wsparcia.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do Statutu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim, będącego załącznikiem nr 2 do projektu uchwały 

Rady Powiatu w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim (zał. nr 9), 

polegającą na uporządkowaniu jednostek redakcyjnych Statutu. Projekt Statutu po 

autopoprawce Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu, 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. Jednocześnie Zarząd postanowił o wycofaniu 

projektu Statutu przekazanego pismem OR.0022.25.2015 z dnia 10 czerwca br.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków. /

Na tym protokół zakończono. g M O S T A

DarUiJz Stopu
Protokółował: Jan Kołodyński


