
Protokół Nr 39/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 21 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 38/2015 z dnia 14 września 2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego.

4. Wyrażenie zgody na usunięcie 2 szt. drzew na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie gminy Zbuczyn 

do kategorii dróg gminnych.

6. Przyjęcie:

• sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w 2015 roku (wg stanu na dzień 17.09.2015 r.),

• informacji z przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie 2015/2016.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Mokobody w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie- Szpinki (działka nr ew. 

141) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 280),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 218/1),

• 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 Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

ni- ew. 756/1),

• 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 

3652W w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 159/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 176),

• Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W 

w miejscowości Mogielnica (działka nr ew. 222/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 118,

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica 

(działka nr ew. 222/3) poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 118),

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

wystąpił Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3626W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku (działka nr ew. 1486),

• Pana - radnego Gminy Przesmyki o budowę chodnika

oraz barierki ochronnej w miejscowości Przesmyki w ciągu drogi powiatowej 

nr 3664W,

• mieszkańców sołectwa Dąbrówka Stany o zaplanowanie w przyszłorocznym 

budżecie środków na wykonanie projektów budowy chodników i wykonanie 

odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany 

o dł. 1 700 m oraz w ciągu drogi powiatowej nr 3605W na odcinku Dąbrówka 

Stany - Skórzec o dł. 800 m.



8. Uzgodnienie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie 

wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim na 

rok szkolny 2015/2016.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016.

10. Zaakceptowanie propozycji utworzenia na terenie powiatu siedleckiego 3 punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. Rozpatrzenie prośby kierownika Terenowego Zespołu Doradczego w Siedlcach 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o dofinansowanie zakupu nagród dla 

uczestniczek Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym 

i Przedsiębiorczości.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 38/2015 z dnia 14 września 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przekazania zadania organizacji transportu zbiorowego (zał. nr 1) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie 2 szt. drzew na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, zgodnie z przedłożonym 

wnioskiem (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 39/76/2015 w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia dróg na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych (zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2015/2016

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji.

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zaopiniuje sprawozdanie z realizacji zadań 

w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2015.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr- 3661W w miejscowości 

Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej - przecisk poprzeczny,

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

Przywory Duże (działka nr- ew. 285) w celu budowy przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 280),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec (działka nr ew. 503) w celu budowy przyłącza wodociągowego do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 218/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 756/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 159/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 176),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ni' 3936W 

w miejscowości Mogielnica (działka nr ew. 222/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 118 w dniu 24.09.2015 r, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W 

w miejscowości Mogielnica (działka nr ew. 222/3) poprzez umieszczenie 



energetycznego przyłącza kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 118), na okres 24.09.2015 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 zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3626W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku (działka nr ew. 1486),

• rozpatrzył wniosek Pana Pawła Przesmyckiego - radnego Gminy Przesmyki 

o budowę chodnika oraz barierki ochronnej w miejscowości Przesmyki w ciągu 

drogi powiatowej nr 3664W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców sołectwa Dąbrówka Stany o zaplanowanie 

w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie projektów budowy 

chodników i wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3 645 W 

w miejscowości Dąbrówka Stany o dł. 1 700 m oraz w ciągu drogi powiatowej 

nr 3605W na odcinku Dąbrówka Stany - Skórzec o dł. 800 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2016 r.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wysokość kosztów surowca 

przeznaczonego na wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym w Stoku Lackim na rok szkolny 2015/2016, w wysokości 8 zł za całodzienne 

wyżywienie (zał. nr 5).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (zał. nr 6) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował lokalizację na terenie powiatu 

siedleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach (zał. nr 7):



1) Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 /lokal Starostwa Powiatowego/,

2) Mordy, ul. 3 Maja 2 /lokal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych/,

3) Wodynie, ul. Siedlecka 41 /lokal Gminnego Ośrodka Kultury/.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek 

kierownika Terenowego Zespołu Doradczego w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego, dotyczący zakupu nagród dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady 

Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości (zał. nr 8).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie dokonał zmiany w projektach uchwał Rady Powiatu:

• w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2015 r. Powiatu Siedleckiego,

• zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2015-2018.

Zmiany dotyczą wniesienia wkładu do Spółdzielni Socjalnej w kwocie 20 000 zł w ramach 

§ 6020, a nie jak ujęto w projektach uchwał w § 6010. Techniczna zmiana pomiędzy

paragrafami wynika z ustaleń z Ministerstwem Finansów i sklasyfikowania wydatku jako 

bieżącego.

Zmienione projekty uchwał Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać Przewodniczącemu 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektów uchwał 

przekazanych pismem nr OR.0022.40.2015 z dnia 14 września br. (zał. nr 8 i 9).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


