
Protokół Nr 25/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 22 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 23/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz protokołu nr- 24/2015 

z dnia 18 czerwca 2015 r.

3. Rozpatrzenie prośby . Regionalne Centrum Pomocy Drogowej

na Ziemi Siedleckiej Siedlce ul. Podmiejska 9.

4. Rozpatrzenie prośby Naczelnika OSP Nowe Opole o pomoc w ufundowaniu nagród 

uczestnikom spotkania integracyjnego w dniach 3-6 lipca br.

5. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu OSP w Kołodziążu o wsparcie finansowe 

uroczystości 80-lecia powstania jednostki.

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

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Zbuczyn o przesunięcie terminu płatności z umowy na 

współfinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W 

Krzesk-Kośmidry-Ostoje-Klimy-do drogi (Mordy-Prochenki) na odcinku od m. 

Błażeje do drogi powiatowej nr 3666W”,

• o usunięcie lub umożliwienie usunięcia pnia po starej lipie znajdującej się 

w pasie drogi powiatowej nr 3665W,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej ni13617W do działki nr ew. 10/17 w miejscowości Żabokliki,

• Zakładu Instalacji Sanitarnej CO i GAZ Siedlce

ul. Ujrzanowska 14 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 69) w 

celu prowadzenia prac polegających na umieszczeniu studni na sieci kanalizacji 

sanitarnej,



• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków 

mieszkalnych,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3666W w miejscowości Grubale (działka nr ew. 504) w celu budowy 

przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 83),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 

1260/3) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 892),

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

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

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 892),

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) w celu 

umieszczenia urządzeń sieci wodociągowej,

• „Elinvest” Siedlce ul. Mieszka 116/11 w sprawie uzgodnienia 

projektu wykonawczego dla planowanej inwestycji przebudowy sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych nn w miejscowości Kamieniec,

• Wójta Gminy Przesmyki w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji 

o warunkach zabudowy na części działki nr ew. 788 w miejscowości Dąbrowa,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W 

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

umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr 

ew.: 353/1,356/1,359/1),

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W 

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

wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr 

ew.: 353/1, 356/1, 359/1),

• ELMO S.A. Zelków kol. ul. Akacjowa 1 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowościach: Mokobody, Osiny Dolne 



(działki nr ew.: 31/2, 319, 96, 426/2, 426/3) w celu wbudowania linii kablowej 

SN,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowościach: Mokobody, Osiny 

Dolne (działki nr ew.: 31/2, 319, 96, 426/2, 426/3) w celu umieszczenia linii 

kablowej SN.

8. Rozpatrzenie prośby operatora telekomunikacyjnego - firmie ITT media telekom 

Siedlce ul. Kochanowskiego 7a o wyrażenie zgody na ułożenie kabla 

świ atło wodo wego.

9. Podjęcie uchwały o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 23/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. 

oraz protokołu nr 24/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 

5 marca 2015 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim a Regionalne Centrum

Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej, Siedlce ul. Podmiejska 9 (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Naczelnika OSP Nowe Opole (zał. nr 2), 

jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 500 zł /dział 750/ zakupu nagród 

i upominków dla uczestników integracyjnego spotkania młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

organizowanego w dniach 3-6 lipca br.



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kołodziążu (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą do 300 zł 

/dział 750/ uroczystości 80 - lecia powstania jednostki.

Ad. pkt 6

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 7

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

• o przesunięciu terminu płatności - do 30 lipca br., należności z umowy na 

współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W 

Krzesk-Kośmidry-Ostoje-Klimy-do  drogi (Mordy-Prochenki) na odcinku od m. 

Błażeje do drogi powiatowej nr 3666W”,

• uznał, że prawo własności do drzewa gatunek lipa (suchy pień) rosnącego na 

granicy drogi powiatowej nr 3665W oraz działki nr ew. 199 w miejscowości 

Wólka Soseńska, należy do właściciela działki nr ew. 199,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3617W do działki nr ew. 10/17 w miejscowości Żabokliki,

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

Piegawki (działka nr ew. 69), w celu prowadzenia prac polegających na 

umieszczeniu studni na sieci kanalizacji sanitarnej w dniach 22 - 26.06.2015 r.,

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

Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na działce nr ew. 

1385,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka nr ew. 504) w celu budowy przyłącza gazowego do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 83),

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

(działka nr ew. 1260/3) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego 



nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 892) w terminie 

od 24.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

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

(działka nr ew. 1260/3) w celu wykonania przyłącza energetycznego kablowego 

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 892) w dniu 24.06.2015 r.,

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

(działka nr ew. 93) w celu umieszczenia urządzeń sieci wodociągowej 

w terminie od 23.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• uzgodnił projekt wykonawczy dla planowanej inwestycji przebudowy sieci 

i urządzeń elektroenergetycznych nn w miejscowości Kamieniec, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3647W, 3668W,

• wyraził zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy na części działki 

nr ew. 788 w miejscowości Dąbrowa dla inwestycji polegającej na rozbudowie 

budynku mieszkalnego o dalszą funkcję mieszkalną, w zakresie zwiększenia 

szerokości elewacji frontowej do 17,5 m,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk- 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 353/1, 356/1,359/1) 

w terminie od 30.06.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk- 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1044/1) w celu wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 353/1, 356/1,359/1) 

w dniu 30.06.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowościach: 

Mokobody, Osiny Dolne (działki nr ew.: 31/2, 319, 96, 426/2, 426/3) w celu 

wbudowania linii kablowej SN w terminie 29.06.2015 r. - 23.07.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowościach: 

Mokobody, Osiny Dolne (działki nr ew.: 31/2, 319, 96, 426/2, 426/3) w celu 

umieszczenia linii kablowej SN w terminie 23.06.2015 r. - 31.12.2045 r. oraz 

ustalił opłatę roczną.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę operatorowi telekomunikacyjnemu - 

firmie ITT media telekom Siedlce ul. Kochanowskiego 7a na wykonanie przyłącza 

światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach na potrzeby świadczenia 

usługi internetowej dla PKO BP S.A. Zarząd postanowił o zawarciu umowy na użyczenie 

pomieszczeń w celu wykonania przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa na czas 

określony, tj. 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zarząd upoważnił Pana Andrzeja 

Skaruza - kierownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego do negocjacji wysokości 

miesięcznego czynszu, który waloryzowany będzie o wzrost średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za 2015 r. i 2016 r. ogłaszany w Monitorze Polskim przez 

Prezesa GUS (zał. nr 5).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 25/46/2015 o ogłoszeniu konkursu na 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim 

(zał. nr 6).

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


