
Protokół Nr 36/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 7 września 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 35/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie gminy Korczew 
do kategorii dróg gminnych.

4. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Mokobody o ujęcie w planie zadań inwestycyjnych opracowanie 

dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kanalizacji 

w ciągu drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości Mokobody, na odcinku 

o dł. 160 mb.,

• sołtysa miejscowości Dąbrówka Wyłazy oraz sołtysa miejscowości Stara 
Dąbrówka o zaprojektowanie i wykonanie chodnika w miejscowościach 

Dąbrówka Wyłazy i Stara Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej nr 3606W 

Zelków - Chlewiska,

• rady sołeckiej miejscowości Żabokliki o opracowanie dokumentacji 

na przebudowę drogi wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Żabokliki - Golice,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny (działka nr ew. 

1594/1) poprzez umieszczenie dwóch przyłączy nn do zasilania budynku 

(działki nr ew.: 613/2, 614/2)

• Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działki 

nr ew.: 613/2, 614/2),

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3615W w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do przepompowni ścieków P4 (działka nr ew. 19),

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej ni- 3606W 
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) poprzez 

umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej ni- 3606W 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 3615W 

w miejscowościach: Hołubią, Czepielin Kolonia, Krześlin (działki nr ew.: 2708, 

724, 915) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji 

Hołubią - Krześlin,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 3615W 

w miejscowościach: Hołubią, Czepielin Kolonia, Krześlin (działki nr ew.: 2708, 

724, 915) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Hołubią - Krześlin,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3607W 
w miejscowościach: Polaki, Broszków (działki nr ew.: 167/4, 167/5, 39/1, 

1395/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 
Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3607W 

w miejscowościach: Polaki, Broszków (działki nr ew.: 167/4, 167/5, 39/1, 

1395/1) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 



telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji Polaki 

- Broszków,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działki nr ew.: 128/1, 118/1, 224/1, 201/1 ) poprzez umieszczenie 

urządzeń związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji Bojmie-Jagodne ,

• Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. Jagiellońska 26 w sprawie 
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działki nr ew.: 128/1, 118/1, 224/1, 201/1 ) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla 
Mazowsza”, relacji Bojmie-Jagodne,

• 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 

3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 81, 
83, 85 - obręb Cisie Zagrudzie),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3940W w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do przepompowni ścieków Pi (działka nr ew. 489),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do przepompowni ścieków P5 (działka nr ew. 524),

• Wójta Gminy Domanice z pełnomocnictwa którego wystąpił M Projekt ’

3iuro projektów i Realizacji Inwestycji Siedlce ul. Wodniaków 6/9 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3 63 5 W w miejscowościach: Domanice Kol., Przy wory Duże oraz drogi 



powiatowej nr 3654W w miejscowościach: Domanie Kol., Pieńki w celu 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3652W do działki nr ew. 438/6 w miejscowości Olszyc Szlachecki,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 
nr 3621W do działki nr ew. 716 w miejscowości Dąbrowa,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

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

kablowego nn, do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 755),

• Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 755,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka nr ew. 1044/1) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 604),

• Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 
kablowego nn do zasilania działki nr ew. 604,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

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

kablowego nn, do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 507/5),

• Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 507/5,



• 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 3648W w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 75),

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew 

(działka nr ew. 797/2) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 76/3),

• Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 76/3,

5. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od naliczania czynszu za m-c sierpień br. firmie
FOLDRUK . , Siedlce ul. Starzyńskiego 5.

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa, czterech 

samochodów osobowych oraz ich fizyczna likwidacja.

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Stoku Lackim o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji „Modernizacja 

budynku przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach” w 2015 r.

8. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 35/2015 zdnia31 sierpnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 36/69/2015 w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia dróg na terenie gminy Korczew do kategorii dróg gminnych (zał. nr 1).



Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

• wyraził zgodę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji 

deszczowej oraz wykonanie kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 361 IW 

w miejscowości Mokobody, na długości 160 mb.,

• rozpatrzył wniosek sołtysa miejscowości Dąbrówka Wyłazy oraz sołtysa 

miejscowości Stara Dąbrówka o zaprojektowanie i wykonanie chodnika 

w miejscowościach Dąbrówka Wyłazy i Stara Dąbrówka w ciągu drogi 

powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek rady sołeckiej miejscowości Żabokliki o opracowanie 

dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W wraz z przebudową 

chodnika i budową ścieżki rowerowej w ciągu powyższej drogi na odcinku 

Żabokliki - Golice. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny 

(działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie dwóch przyłączy nn do zasilania 

budynku (działki nr ew.: 613/2, 614/2) na okres 8.09.2015 r. - 31.12.2045 r., 2. 
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny 

(działka nr ew. 1594/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 613/2, 614/2) w dniu 
8.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki 

zezwolenia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

przepompowni ścieków P4 (działka nr ew. 19),

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) poprzez umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 790 na okres 7.09.2015 r. - 31.12. 

2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę 

za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,



• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w dniu 7. 09.2015 r.,

2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 3615W 

w miejscowościach: Hołubią, Czepielin Kolonia, Krześlin (działki nr ew.: 2708, 

724, 915) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji 
Hołubią - Krześlin, na okres 9.09.2015 r. - 31.12.2035 r„ 2. ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 3615W 

w miejscowościach: Hołubią, Czepielin Kolonia, Krześlin (działki nr ew.: 2708, 

724,915) w celu pro wadzenia robót polegających na budo wie Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Hołubią - Krześlin, 

w terminie 8-9.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił 

warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3607W 

w miejscowościach: Polaki, Broszków (działki nr ew.: 167/4, 167/5, 39/1, 

1395/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie Regionalnej Sieci 
Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, relacji Polaki - Broszków w dniu 

8.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki 

zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3675W, 3607W 

w miejscowościach: Polaki, Broszków (działki nr ew.: 167/4, 167/5, 39/1, 

1395/1) poprzez umieszczenie urządzeń związanych z budową linii kablowej 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji Polaki 

- Broszków, na okres 8.09.2015 r. - 31.12.2035 r„ 2. ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości 

Jagodne (działki nr ew.: 128/1, 118/1, 224/1, 201/1 ) poprzez umieszczenie 

urządzeń związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 



projektu „Internet dla Mazowsza”, relacji Bojmie-Jagodne, na okres 9.09. 

2015 r. - 31.12.2035 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego,

3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne 

(działki nr ew.: 128/1, 118/1, 224/1, 201/1 ) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla 

Mazowsza”, relacji Bojmie-Jagodne, w dniach 8-9.09.2015 r., 2. ustalił opłatę 
za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 81, 83, 85 - 

obręb Cisie Zagrudzie),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

przepompowni ścieków Pi (działka nr ew. 489),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

przepompowni ścieków P5 (działka nr ew. 524),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowościach: Domanice Kol., Przywory Duże oraz drogi powiatowej nr 

3654W w miejscowościach: Domanie Kol., Pieńki w celu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej,

• zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3652W do działki nr ew. 

438/6 w miejscowości Olszyc Szlachecki,

• zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3621W do działki nr ew. 
716 w miejscowości Dąbrowa,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

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

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania 
przepompowni ścieków (działka nr ew. 755), na okres 7.09.2015 r. - 31.12. 

2045 r„ 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę 

za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,



• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 755 w dniu 7.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W 

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

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania 
przepompowni ścieków (działka nr ew. 604), w okresie 7.09.2015 r. - 

31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 604 w dniu 7.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

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

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 507/5), na okres 7.09.2015 r. - 

31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił 
opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 507/5 w dniu 7.09.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 75),

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania przepompowni ścieków 



(działka nr ew. 76/3), na okres 9.09.2015 r. - 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 76/3 w dniu 9.09.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o odstąpieniu od naliczania czynszu za 

miesiąc sierpień br. firmie FOLDRUK Marian Borkowski, Siedlce ul. Starzyńskiego 5 

(zał. nr 3), w związku z zakończonymi pracami rozbiórki telebimu usytuowanego na placu 

wynajmowanym od Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyjęciu do ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach, czterech samochodów 

osobowych, z wartością początkową brutto określoną przez rzeczoznawcę (zał. nr 4).

Zarząd postanowił o dokonaniu fizycznej likwidacji w/w samochodów (po przyjęciu do 

ewidencji Starostwa) poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub 

do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej 

Starostwa.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu do planu inwestycyjnego 

zadania pn.: Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego 

przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz dokonaniu zmian w budżecie Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim zgodnie ze złożonym wnioskiem (zał.nr 5).

Ad. pkt 8
Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokółował: Jan Kołodyński


