
Protokół Nr 30/2015 
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 27 lipca 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński — Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 29/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

3. Dokonanie zmian w ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.

5. Rozpatrzenie wniosków Wójta Gminy: Wodynie, Suchożebry, Paprotnia, Zbuczyn 

o umorzenie odsetek od dotacji uznanych przez Zarząd Powiatu jako wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Przyjęcie projektu porozumienia dotyczącego powierzenia gminom zadania powiatu 

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Suchożebry o wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 

361 IW w miejsc. Wola Suchożebrska ul. Zachodnia, o długości ok. 650 m oraz 

opracowanie koncepcji na wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 63,

• Pana Grzegorza Kubaja radnego Gminy Kotuń o przeznaczenie środków 

finansowych na poprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3602W 

w miejscowości Łączka,

• o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa na ul. Lipowej 31 w Nowym Opolu przy 

działce nr ew. 189/11, w zamian za uprzątnięcie,

• Wójta Gminy Terespol o podjęcie inicjatywy dotyczącej poparcia apelu Rady 

Gminy Terespol o zmianę regulacji dotyczącej zwiększenia prędkości 

dopuszczalnej pojazdów poruszających się drogą krajową nr 2 na obszarach 

zabudowanych,



• skierowanego przez Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP o wykonanie 

cieku odwadniającego, odprowadzenie wody do przepustu oraz poszerzenie 

wjazdu do posesji w miejscowości Kamianki Lackie, na przebudowanej drodze 

powiatowej nr 3 622W,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki nr 

ew.: 452, 424/19) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego,

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

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

Skórzec (działki nr ew.: 425, 424/19) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie i przebudowie linii kablowej,

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

wystąpił Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3645W w miejscowości Czerniejew (działka nr- ew. 797/2) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

76/3),

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3604W do działki nr ew. 464/2 w miejscowości Kotuń,

• ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości Nowe Opole 

(działki nr ew.: 669, 308/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kabla energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

308/5),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości Nowe Opole (działki 

nr ew.: 669, 308/3) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego kablowego.

8. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 29/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dokonaniu zmian w ewidencji ilościowo - 

wartościowej środków trwałych Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 1). Zarząd, 

zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku nr 1 postanowił:

• Zdjąć z ewidencji środków trwałych:

- nr inwentarzowy 1/211-2/3/5/18 Studnia głębinowa o gł. 60,60 m, o wartości 

początkowej 21 602,20 zł - studnia nieużywana, zgodnie z operatem szacunkowym nie 

podlega wycenie - przeznaczyć do likwidacji.

- nr inwentarzowy IV/220-l/ŁJ.3/81 Rampa najazdowa, żelbetowa o pow.76 m2 

o wartości początkowej 2 297,00 zł, w bardzo złym stanie technicznym, zgodnie 

z operatem szacunkowym nie podlega wycenie - przeznaczyć do likwidacji,

- nr inwentarzowy 1/032-1/11/1/2 Użytki rolne zabudowane Ujrzanów, działka nr 102 

o pow. 1,6863 ha, o wartości początkowej 83 500,00 zł - zgodnie z podziałem 

geodezyjnym działkę podzielono na dwie działki 102/1 i 102/2.

• Wprowadzić do ewidencji środków trwałych:

- nr inwentarzowy 1/032-1/16/1/2 Inne tereny zabudowane, działka nr 102/2 o pow. 

0,7962 ha, położona w miejscowości Ujrzanów Gmina Siedlce - zgodnie z podziałem 

geodezyjnym, z wartością początkową z operatu szacunkowego 612 915,00 zł.,

- nr inwentarzowy 1/032-1/17/1/37 Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane, 

działka nr 102/1 o pow. 0,8895 ha, położona w miejscowości Ujrzanów Gmina Siedlce

- zgodnie z podziałem geodezyjnym, z wartością początkową z operatu szacunkowego 

684 737,00 zł,

- nr inwentarzowy 1/105-1/21/1/35 Portiernia Ujrzanów - pow. użytkowa 10,90 m2, 

pow. zabudowy 18,60 m2 - zgodnie z podziałem geodezyjnym, z wartością początkową 

z operatu szacunkowego 10 007,00 zł.

Zarząd w pozostałych pozycjach załącznika postanowił:

1. Dokonać zmian w opisach środków trwałych - zgodnie z opisami z inwentaryzacji 

budowlanej,

2. Wprowadzić nowe wartości poszczególnych środków trwałych - zgodnie z wartością 

z operatu szacunkowego.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 30/56/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. (zał. nr 2).



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o umorzeniu odsetek gminom: Wodynie, 

Suchożebry, Paprotnia, Zbuczyn, od dotacji uznanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach jako 

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 3). Łączna kwota należnych odsetek - 

1 924 zł, z czego:

• Gmina Wodynie - 53 zł,

• Gmina Suchożebry - 603 zł,

• Gmina Paprotnia - 344 zł,

• Gmina Zbuczyn - 924 zł.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia 

gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 

powiatowych (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

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

• na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Suchożebry 

o wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 361 IW w miejsc. Wola 

Suchożebrska ul. Zachodnia, o długości ok. 650 m oraz opracowanie koncepcji 

na wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 63,

• na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Pana Grzegorza Kubaja radnego 

Gminy Kotuń o przeznaczenie środków finansowych na poprawę nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka, po uzupełnieniu wniosku o skutki 
finansowe,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie drzewa 

gatunek lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Nowe Opole na wysokości działki nr ew. 189/11,

• nie wyraził zgody na poparcie apelu Rady Gminy Terespol o zmianę regulacji 

dotyczącej zwiększenia prędkości dopuszczalnej pojazdów na drodze Nr 2 

w obszarze zabudowanym,

• rozpatrzył wniosek skierowany przez Pana Krzysztofa Borkowskiego Posła na 

Sejm RP o wykonanie cieku odwadniającego, odprowadzenie wody do 



przepustu oraz poszerzenie wjazdu do posesji w miejscowości Kamianki Lackie 

na przebudowywanej drodze powiatowej nr 3622W. Przebudowa w/w drogi 

wykonywana jest zgodnie z opracowaną dokumentacją i dokonywanie w niej 

zmian nie jest możliwe,

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

(działki nr ew.: 452, 424/19) poprzez umieszczenie przyłącza energetycznego 

na okres od 28.07.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,

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

(działki nr ew.: 452,424/19) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

i przebudowie linii kablowej w dniu 28.07.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 76/3),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3604W 

do działki nr ew. 464/2 w miejscowości Kotuń,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe 

Opole (działki nr ew.: 669,308/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kabla energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 308/5),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe 

Opole (działki nr ew.: 669, 308/3) poprzez umieszczenie przyłącza 

energetycznego kablowego na okres od 28.07.2015 r. do 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego.

Ad. pkt 8

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokółował: Jan Kołodyński


