
Protokół Nr 38/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 14 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 36/2015 z dnia 7 września 2015 r. i protokołu nr 37/2015 

z dnia 9 września 2015 r.

3. Przyjęcie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o powierzchni 

0,7962 ha, położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 101/1 o powierzchni 

0,9111 ha i nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, położonej w obrębie Ujrzanów, gmina 

Siedlce.

6. Przyjęcie wysokości dzierżawy za okres 1.10.2015 r. - 31.12.2015 r. dla 

dotychczasowego dzierżawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „REGIONALNE 

DROGI PODLASKIE” sp. z o.o. Siedlce ul. Brzeska 128.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej na 

terenie powiatu siemiatyckiego - droga nr 1736B.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej na 

terenie powiatu siemiatyckiego - droga nr 1737B.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Domanice o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 

2016 r. na zadania: 1. 250 000 zł na budowę chodnika w miejscowości Czachy 

w ciągu drogi powiatowej nr 3652W, 2. 50 000 zł na budowę chodnika 

w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej nr 3635W,



• mieszkańców ul. Pałacowej w Stoku Lackim o usunięcie usterek technicznych 

na drodze powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Praga,

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

wystąpił1 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3656W w miejscowości Januszówka (działka nr ew. 394) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do budynku świetlicy (działka nr ew. 221),

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, Lublin w sprawie uzgodnienia 

projektu pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - napowietrznej 

i kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, złącza kablowego 

SN w miejscowości Brzozów gm. Suchożebry”,

• Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Nawodnica

Kościelna w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy gm. Mordy”,

• Gamma - Projekt .1. Świerkowa 4, 18-106 Nawodnica

Kościelna w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Radzików Stopki gm. Mordy”,

• Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych I 

w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Korczew 

(działka nr ew. 96) oraz drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Drażniew 

(działka nr ew. 470) 2 szt. tablic informacyjnych o nazwach form ochrony 

przyrody, o wymiarach 50x150 cm,

• Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka 116/11 w sprawie uzgodnienia 

projektu sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nn w miejscowości 

Mordy, ul. Wyszyńskiego i ul. Olchowa,

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

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do działek nr ew.: 1156/4, 

1156/2,

• Zakład Instalacji Sanitarnej CO i GAZ Siedlce, ul. Starowiejska 279 w sprawie 

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

Kotuń (działka nr ew. 1260/2) w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego 

do budynku mieszkalnego (działki nr ew. 1156/4, 1156/2),

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

(działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

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

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 81, 83, 85),

• MONT GAZ ul. Garwolińska 3/3 Siedlce o wyrażenie zgody

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlinek 

(działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

• Polskiej Spółki Gazownictwa Mińsk Maz. ul. Szczecińska 4 o wyrażenie zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlinek 

(działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego 

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

• w sprawie oświadczenia o nieodwoływaniu się od decyzji Wójta Gminy 

Zbuczyn WI.6730.53.2015.

10. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży pożarnej w Siedlcach 

o ufundowanie nagród dla drużyn uczestniczących w VIII Powiatowych zawodach 

Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora ZSP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach o pomoc 

finansową w organizacji Jubileuszu 90-lecia szkoły.

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 36/2015 z dnia 7 września 2015 r.

i protokół nr 37/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Zasady i tryb opracowania materiałów 

planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2016 rok oraz 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 38/71/2015 w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 

o powierzchni 0,7962 ha, położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 38/72/2015 w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 101/1 o powierzchni 

0,9111 ha i nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wysokość dzierżawy w kwocie 24 339,72 

zł za okres 1.10.2015 r. -31.12.2015 r., dla dotychczasowego dzierżawcy - Przedsiębiorstwa 

Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE” sp. z o.o., Siedlce ul. Brzeska 128 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3 8/73/2015 w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego - droga nr 1736B 

(zał. nr 5).



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 38/74/2015 w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego - droga nr 1737B 

(zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o zabezpieczenie środków 

w budżecie powiatu na 2016 r. na zadania: 1. 250 000 zł na budowę chodnika 

w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej nr 3652W, 2. 50 000 zł na 

budowę chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej 

nr 3635W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r„

• rozpatrzył wniosek mieszkańców ul. Pałacowej w Stoku Lackim o usunięcie 

usterek technicznych na drodze powiatowej nr 3 666W na odcinku od 

ul. Spółdzielczej do ul. Praga. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do wyrównania 

nawierzchni powyższego odcinka drogi, aby woda po opadach deszczu 

i roztopach śniegu nie zatrzymywała się w nierównościach,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka (działka nr ew. 394) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku świetlicy (działka nr ew. 221),

• uzgodnił projekt pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - 

napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 

kontenerowej, złącza kablowego SN w miejscowości Brzozów gm. 

Suchożebry”,

• uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mordy 

i Kolonia Mordy gm. Mordy”(zgodnie z decyzją nr D.6853.1.82.2015 z dnia 

20.07.2015 r.),

• uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Radzików Stopki gm. Mordy” (zgodnie z decyzją nr D.6853.1.83.2015 z dnia 

20.07.2015 r.),

• zezwolił na nieodpłatne umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3934W 

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) oraz drogi powiatowej nr 3663 W 



w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 470) 2 szt. tablic informacyjnych 

o nazwach form ochrony przyrody, o wymiarach 50x150 cm,

• uzgodnił projekt sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nn 

w miejscowości Mordy, ul. Wyszyńskiego i ul. Olchowa, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie dróg powiatowych nr: 3677W, 3683W (zgodnie z decyzjami 

nr: D.6853.1.45.2015 z dnia 4 maja br., D.6853.1.86.2015 z dnia 10 sierpnia 

br,, D.6853.1.93.2015 z dnia 18 sierpnia br.),

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

(działka nr ew. 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

oraz przyłącza wodociągowego do działek nr ew.: 1156/4, 1156/2, na okres 

15.09.2015 r. - 31.12.2020 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

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

(działka nr ew. 1260/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew. 1156/4, 1156/2) w dniu 15.09.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego 

(działki mew.: 81,83, 85), na okres 16.09.2015 r. -31.12.2045 r., ustalił opłatę 

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

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

Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 81, 83, 85) w dniu 16.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

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

Krześlinek (działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 263/1) 



w dniu 18.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

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

Krześlinek (działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 263/1), na okres 

18.09.2015 r. - 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

• oświadczył, że nie będzie odwoływać się od decyzji Wójta Gminy Zbuczyn 

WI.6730.53.2015 z dnia 3.092015 r., o zmianie w części decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego, 

zbiornika na ścieki - działka nr ew. 260 w miejscowości Lipiny gm. Zbuczyn.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zakupie nagród za kwotę 1 000 zł, dla 

drużyn uczestniczących w VIII Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 8). Zawody odbędą się w dniu 

20 września br. w Hołubli.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać organizacji Jubileuszu 

90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Oskara Langego 

w Siedlcach (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 10), skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu:

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 

2015 rok Powiatu Siedleckiego,

• projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 -2018,

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał 

Rady Powiatu.



• informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku,

• informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2015 roku,

• informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2015 - 2018 za I półrocze 2015 roku,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2013 -2016 wroku 2014,

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za I półrocze 

2015 r„

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres 

I półrocza 2015 r.,

• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 r.,

• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 

Lackim za okres I półrocza 2015 r.,

• informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres I półrocza 

2015 r.,

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

za okres I półrocza 2015 r.,

• raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 

2004-2015 za okres 1.01.2013 r - 31.12.2014 r.,

• informację o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informację nt. realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej 

Straży Pożarnej w Siedlcach funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska 

Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,

• informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu 

ratownictwa medycznego,

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,



• informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez NFZ,

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 38/75/2015 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


