
Protokół Nr 28/2015
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 13 Lipca 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 27/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.

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

4. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim o wyrażenie zgody na zorganizowanie dla wychowanków letniego 

wypoczynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

5. Rozpatrzenie prośby Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach o wsparcie organizacji 

Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego PTTK poprzez 

ufundowanie pucharów i upominków dla uczestników imprezy.

6. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia na rzecz Osób Dotkniętych Chorobą 

Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” w Siedlcach o objęcie patronatem 

i wsparcie finansowe I Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego „RAZEM LEPIEJ”.

7. Rozpatrzenie prośby przedstawicieli: Polskiego Impresariatu Artystycznego oraz 

Agencji Artystycznej IVA-ART o objęcie patronatem honorowym oraz wsparcie 

finansowe organizacji koncertu Opery Lwowskiej.

8. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Przesmyki o Patronat Honorowy i wsparcie 

finansowe festynu „Dokopiny Ziemniaka”.

9. Rozpatrzenie prośby Caritas Diecezji Siedleckiej o odstąpienie od naliczania opłat 

eksploatacyjnych przez Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

10. Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Przesmyki 

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego 
utrzymania dróg powiatowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie gminy Kotuń do 

kategorii dróg gminnych.

12. Rozpatrzenie wniosków:



• DARFIK Firma Projektowo-Usługowa ul. Prymasa Stefana

Wyszyńskiego 33/55, 08-110 Siedlce w sprawie uzgodnienia projektu pn. 

„Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3642W do nieruchomości 

nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk -Królowa Niwa gm. Zbuczyn”,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie odległości 

linii zabudowy z 8,0 m do 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej 

nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki w miejscowości Borki - 

Wyrki gm. Zbuczyn (działka nr ewid. 306/1) dla projektowanej inwestycji 
polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej (działka nr ewid. 190/2),

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

powiatowej nr 3608W do nieruchomości nr ew. 375/9 w miejscowości Niwiski 

gm. Mokobody”,

• Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03- 719 Warszawa, 

z pełnomocnictwa którego wystąpił Biatel Telekomunikacja SA ul. Ciołkowskiego 

2/2a, 15-245 Białystok w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 
drogowego drogi powiatowej:

Z nr 3675W (działki nr ew. 366/2, 427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 368/4, 494/1,495/1) 

obręb Polaki gm. Kotuń,

Z nr 3675W (działka nr ew. 1228) obręb Kotuń gm. Kotuń,

Z nr 3659W (działka nr ew. 1229) obręb Kotuń gm. Kotuń,

Z m- 3604W (działka 1249/1) obręb Kotuń gm. Kotuń

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, szafy telekomunikacyjnej i 

studni kablowej w ramach projektu Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 

„Internet dla Mazowsza”,

• w sprawie wydania oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie decyzji Wójta 

Gminy Zbuczyn WI.6730.76.2014 z dnia 6 lipca 2015 r.,

• w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska gm. Wiśniew w celu przebudowy 

istniejącego zjazdu do nieruchomości stanowiącej działkę ni- ew. 864,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa

którego wystąpił: Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska

139, 08-110 Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie-Zagrudzie gm.



Kotuń (działki nr ew. 657, 651) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku inwentarskiego,

• PSG Sp. z o.o. Odział w Warszawie ul. Krucza 6/14,00-537 Warszawa,

z pełnomocnictwa którego wystąpił: TASTA Usługi

Techniczno Handlowe ul. Poniatowskiego 29, 08-110 Siedlce w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) gm. Suchożebry w celu budowy 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 
263/1),

• Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ni" 3656W i 3657W 

w miejscowości Dziewule i Łęcznowola gm. Zbuczyn (działki nr ewid. 1221/1 

i 338/4) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza,

• Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W i 3657W 
w miejscowości Dziewule i Łęcznowola gm. Zbuczyn (działki nr ewid. 1221/1 

i 338/4) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w relacji Dziewule - Stary Krzesk gm. 
Zbuczyn,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa

którego wystąpił: Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka

2, 08-114 Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Żeliszew Podkościelny 

(działka nr ew. 615) gm. Kotuń w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew. 
73/1,72),

• Zakładu Instalacji Sanitarnej CO i Gaz . Sp. J. Siedlce

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

powiatowej nr 3 662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 69) na 

wysokości działki nr ewid. 179 w celu usunięcia awarii tj. uszkodzeniu sieci 

kanalizacji sanitarnej,



• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3606W w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec (działka nr ewid. 1085/2) 

poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 792/2,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3606W w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec (działka nr ewid. 
1085/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działki nr ewid. 792/2,

• Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i 3641W 

w miejscowości Izdebki-Kosny, Izdebki -Błażeje , Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn 

(działki nr ewid. 604/3, 428, 116, 370) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w relacji 

Szydłówka - Stary Krzesk gm. Zbuczyn,

• Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i 3641W 

w miejscowości Izdebki-Kosny, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn 

(działki nr ewid. 604/3, 428, 116, 370) poprzez umieszczenie urządzeń związanych 

z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla 

Mazowsza,

• Wójta Gminy Suchożebry o wyrażenie zgody na wykonanie w pasie drogi 

powiatowej nr 3611 W w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Zachodnia, 

chodnika oraz poszerzenie zjazdu z drogi krajowej nr 63.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 27/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 28/50/2015 w sprawie dokonania 

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



Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na 

zorganizowanie dla wychowanków letniego wypoczynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Stoku Lackim w dniach 03.08.2015 - 07.08.2015 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach 

jednogłośnie postanowił ufundować puchary do kwoty 100 zł brutto i przekazać upominki w 

formie materiałów promocyjnych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego dla 

uczestników Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego PTTK, który 
odbędzie się 18 lipca2015 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia na rzecz Osób Dotkniętych 

Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” w Siedlcach jednogłośnie 

postanowił o objęciu patronatem i wsparciu finansowym do kwoty 300 zł brutto I Rodzinnego 

Pikniku Trzeźwościowego „RAZEM LEPIEJ”, który odbędzie się 29 sierpnia 2015 roku na 

terenie parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę przedstawicieli: Polskiego Impresariatu 

Artystycznego oraz Agencji Artystycznej IVA-ART jednogłośnie postanowił o objęciu 

patronatem honorowym organizacji koncertu Opery Lwowskiej, planowanego w dniu 
25 października 2015 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Przesmyki jednogłośnie postanowił 

o objęciu Patronatem Honorowym i ufundowaniu nagród w kwocie do 2.000 zł dla laureatów 

konkursów organizowanych w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, których 

rozstrzygniecie odbędzie się podczas festynu „Dokopmy Ziemniaka” w dniu 23 sierpnia 

2015 r. (zał. nr 6).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Caritas Diecezji Siedleckiej jednogłośnie 

postanowił o zwolnieniu z opłat eksploatacyjnych za okres 20.07.2015 r. - 19.08.2015 r., 

naliczanych przez Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a Gminą Przesmyki w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu 

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 28/51/2015 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:

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

3642W do nieruchomości nr ew. 1991 w miejscowości Krzesk -Królowa Niwa 

gm. Zbuczyn”,

• wyraził zgodę na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8,0 m do 6,0 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi 

Wielkie - Borki Kosiorki w miejscowości Borki - Wyrki gm. Zbuczyn (działka nr 

ewid. 306/1) dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku 

świetlicy wiejskiej (działka nr ewid. 190/2),

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

3608W do nieruchomości nr ew. 375/9 w miejscowości Niwiski gm. 
Mokobody”,

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej:

Z nr 3675W (działki nr ew. 366/2,427/1, 24/2, 367/4, 367/6, 368/4, 494/1, 495/1) 

obręb Polaki gm. Kotuń,

Z nr 3675W (działka nr ew. 1228) obręb Kotuń gm. Kotuń,

Z nr 3659W (działka nr ew. 1229) obręb Kotuń gm. Kotuń,

Z nr 3604W (działka 1249/1) obręb Kotuń gm. Kotuń



w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, szafy telekomunikacyjnej 

i studni kablowej w ramach projektu Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 

„Internet dla Mazowsza”,

• wydał oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie decyzji Wójta Gminy 

Zbuczyn WI.6730.76.2014 z dnia 6 lipca 2015 r. o zmianie w części decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 1170/1, 1170/2 położonych 

w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa,

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Wólka Wiśniewska gm. Wiśniew w celu przebudowy istniejącego 

zjazdu do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 864,

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 606W 

w miejscowości Cisie-Zagrudzie gm. Kotuń (działki nr ew. 657, 651) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku inwentarskiego,

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) gm. Suchożebry w celu budowy 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

263/1),

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W i 3657W 

w miejscowości Dziewule i Łęcznowola gm. Zbuczyn (działki nr ewid. 1221/1 

i 338/4) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla Mazowsza,

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W i 3657W 

w miejscowości Dziewule i Łęcznowola gm. Zbuczyn (działki nr ewid. 1221/1 

i 338/4) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w relacji Dziewule - Stary Krzesk gm. 

Zbuczyn,

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W 

w miejscowości Żeliszew Podkościełny (działka nr ew. 615) gm. Kotuń w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn 0,4 kV dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew. 73/1, 72),



• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ew. 69) na wysokości działki nr 

ewid. 179 w celu usunięcia awarii tj. uszkodzeniu sieci kanalizacji sanitarnej,

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W

w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec (działka ni' ewid. 1085/2)

poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 792/2,

• wyraził zgodę na zajęcie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 
w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec (działka nr ewid. 1085/2) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
działki nr ewid. 792/2,

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i 364IW 

w miejscowości Izdebki-Kosny, Izdebki-Błażeje , Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn 

(działki nr ewid. 604/3, 428, 116, 370) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w relacji 
Szydłówka - Stary Krzesk gm. Zbuczyn,

• wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W i 3641W 

w miejscowości Izdebki-Kosny, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn 

(działki nr ewid. 604/3, 428, 116, 370) poprzez umieszczenie urządzeń związanych 

z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu Internet dla 
Mazowsza,

• prośba Wójta Gminy Suchożebry o wyrażenie zgody na wykonanie w pasie drogi 

powiatowej nr 3611 W w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Zachodnia, 

chodnika oraz poszerzenie zjazdu z drogi krajowej nr 63 będzie rozpatrzona na 

kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Monika Mróz


