
Protokół Nr 31/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 3 sierpnia 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 30/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

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

4. Zapoznanie z informacją Pana Michała Oknińskiego Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko 

dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

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

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

6. Rozpatrzenie prośby Dowódcy Garnizonu Siedlce o wsparcie finansowe lub rzeczowe 

uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia br.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 -2018.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.

9. 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.

10. Ustalenie parametrów w związku ze sprzedażą działek położonych w miejscowości 

Ujrzanów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr: 101/1, 102/1, 102/2.

11. Wyrażenie zgody na lokalizację kabla światłowodowego w rurze osłonowej 0 20 na 

działkach nr: 102/1, 102/2 położonych w miejscowości Ujrzanów.

12. 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 zezwolenie na usunięcie 

przydrożnych zarośli wzdłuż drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Łączka oraz przeznaczenie środków finansowych na poprawę nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka,

• o wyrażenie zgody na ścięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 

3940W w zamian za pozyskane drewno,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu którego wystąpił

Ełinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11 

w sprawie wyrażenia zgody na prace związane z przebudową linii energetycznej 

w pasie drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy ul. Wyszyńskiego, 

działka nr ew. 1586/1,

• Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację 

zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W do nieruchomości stanowiącej działkę nr 

ew. 56/2 w miejscowości Kaczory,

• Unikost sp. j. Gołąbek ul. Osiedlowa 100

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3605W w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przejścia 

poprzecznego sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego kablowego,

• 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 

361 IW w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 52) w celu budowy 

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

31/1),

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej 

nr 3674W do działki nr ew. 21/3 w miejscowości Jagodne,

• MONT GAZ Siedlce ul. Garwolińska 3/3 w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale 

(działka nr ew. 504) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

• Zakładu Gazownictwa sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Szczecińska 4 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 



Grubale (działka nr ew. 504) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 83),

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

powiatowej nr 3626W do nieruchomości nr ew. 423/2 w miejscowości Paprotnia 

gm. Paprotnia”,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do działki ni- ew. 507/5,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 

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

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania działki nr ew. 507/5,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do działki nr ew. 755,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 

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

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania działki nr ew. 755,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do działki nr ew. 604,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 

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

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania działki nr ew. 604.

13. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.



14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 30/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 31/57/2015 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Pan Michał Okniński - Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał Zarząd 

Powiatu w Siedlcach z wynikami przeprowadzonego postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim 

(zał. nr 2). Przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomił Zarząd Powiatu , że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim konkurs nie został rozstrzygnięty. 

Dopuszczony do udziału w konkursie kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów 

obecnych członków komisji. Zarząd zatwierdził konkurs.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 31/58/2015 o ogłoszeniu konkursu na 

stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dowódcy Garnizonu Siedlce (zał. nr 4), 

jednogłośnie postanowił udzielić dofinansowania w kwocie do 300 zł do uroczystych 

obchodów Święta Wojska Polskiego.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 — 

2018 (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 6) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 9

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 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady.

Ad. pkt 10

W związku ze sprzedażą działek: nr 101/1, o pow. 0,9111 ha, nr 102/1, o pow. 0,8895 

ha, położonych w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce - stanowiących nieruchomość 1 oraz 

działki nr ew. 102/2, o pow. 0,7962 ha, położonej w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce - 

stanowiącej nieruchomość 2, Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił:

• dokonać sprzedaży nieruchomości 1 i nieruchomości 2 w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego,

• ustalił cenę wywoławczą: - nieruchomość 1 na kwotę 3 400 000 zł,

- nieruchomość 2 na kwotę 1 500 000 zł.

• ustalił wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej,

• ustalił skład komisji przetargowej:

- Andrzej Skaruz - przewodniczący,

- Teresa Szymańska - członek,

- Teresa Wasiluk - członek,



- Elilia Soćko - członek,

- Maciej Tymosiak - członek,

- Michał Adamczyk - członek

W przypadku nieobecności Pana Andrzeja Skaruza funkcję przewodniczącego pełnił będzie 

Pan Michał Adamczyk (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na lokalizację kabla 

światłowodowego w rurze osłonowej 0 20 na działkach nr: 102/1, 102/2, położonych 

w miejscowości Ujrzanów gmina Siedlce, z uwagi na planowaną w roku bieżącym sprzedaż 

w/w działek (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

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

• rozpatrzył 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. Zarząd z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie 

widzi możliwości wykonania w najbliższym czasie powyższych prac,

• wyraził zgodę na usunięcie przydrożnych drzew i krzewów, których wiek nie 

przekracza 10 lat rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3602W w obrębie 

Łączka, stanowiącej działkę nr ew. 697/1, przez rolników przy swoich działkach 

we własnym zakresie w zamian za pozyskane drewno. Jednocześnie Zarząd 

zobowiązał do spełnienia warunków jakie obowiązują przy usuwaniu drzew 

i krzewów rosnących w pasie drogowym. Zarząd postanowił o naprawie 

nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 2 szt. 

drzew: 1 drzewo gatunek lipa i 1 drzewo gat. topola, rosnących w pasie drogi 

powiatowej nr 3940W na działce nr 556, obręb Krześlin, gm. Suchożebry na 

wysokości działki nr 641/1 obręb Krześlin oraz uprzątnięcie terenu. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do spełnienia warunków jakie 

obowiązują przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,



• nie wniósł uwag do demontażu linii napowietrznej nn oraz budowy linii 

kablowej nn w pasie drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy 

ul. Wyszyńskiego - działka nr ew. 1586/1. Zarząd nie wyraził zgody na budowę 

złącza energetycznego w chodniku pasa drogowego ul. Wyszyńskiego,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 56/2 w miejscowości Kaczory,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przejścia poprzecznego sieci 

wodociągowej oraz przyłącza energetycznego kablowego,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 361 IW 

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 52) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku jedno rodzinnego (działka nr ew. 31/1),

• zezwolił na przebudowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 3674W do 

działki nr ew. 21/3 w miejscowości Jagodne,

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

(działka nr ew. 504) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

3.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia,

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

(działka nr ew. 504) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 83), na okres od 3.08.2015 r. do 31.12.2040 r., 

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

kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

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

3626W do nieruchomości nr ew. 423/2 w miejscowości Paprotnia gm. 

Paprotnia”,

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn do działki nr ew. 507/5, na okres od 4.08.2015 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 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego do zasilania działki nr ew. 507/5 w dniu 

4.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcia pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia,

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn do działki nr ew. 755 na okres od 5.08.2015 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 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego do zasilania przepompowni 

ścieków - działka nr ew. 755 w dniu 5.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia,

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

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn do zasilanie przepompowni ścieków - działka nr ew. 

604, na okres od 6.08.2015 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 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego do zasilania przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 604) w dniu 6.08.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji (zał. nr 11): Budżetu - zawartymi 

w piśmie BR.0012.2.7.2015 z dnia 13 lipca br., Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Rynku Pracy - zawartymi w piśmie BR.0012.5.5.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. Zarząd zapoznał 

się z informacją Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowa i Opieki Społecznej zawartą 

w piśmie BR.0012.4.6.2015 z dnia 13 lipca br. (zał. nr 11).



Ad. pkt 14

W wolnych wnioskach:

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 11 sierpnia br. o godz. 1300 sesji Rady Powiatu 

z następującym porządkiem obrad:

• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018,

• podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok 

Powiatu Siedleckiego,

• podjęcie uchwały 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.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


