
Protokół Nr 40/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 28 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 39/2015 z dnia 21 września 2015 r.

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

4. Rozpatrzenie oferty dotyczącej publikacji prezentacji wizerunkowej w albumie 

fotograficznym „Mazowsze. Warto tu być”.

5. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o pokrycie części 

kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd grupy funkcjonariuszy i pracowników policji na 

14 Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego w Częstochowie.

6. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim o sfinansowanie 

zakupu 26 nagród dla uczniów podczas uroczystości jubileuszu 100-lecia Szkoły.

7. Wyrażenie zgody na zaproponowaną liczbę godzin terapii dziecka w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2020”.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020” w 2014 r.

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2015 wg stanu na 17.09.2015 r.

11. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 1385),

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do zasilania działki nr ew. 1385,

• „Inżynieria Adampol” ul. Spacerowa 3, Adampol w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Borki - Kosiorki (działka nr ew. 80/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego do zasilania działki nr ew. 96,

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

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 364IW w miejscowości Tchórzew 

(działka nr ew. 641/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego 

nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 422),

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

wystąpił: Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 

1479),

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

wystąpił: Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3646W w miejscowości Dąbrówka-Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 210/5),

• . „ASPRO-EL” Chodów ul. Nowowiejska 67, w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 623 W (działka nr 

ew. 336/5) oraz drogi powiatowej nr 3664W (działki nr ew.: 336/4, 391/1) 

w miejscowości Łęczycki w celu budowy linii kablowych nn, przyłączy kablowych 

nn, złączy kablowych nn oraz demontaż istniejącej napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej nn,

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w ciągu drogi powiatowej nr 3626W 

dojścia do furtki, prowadzącej do nieruchomości położonej na działce nr ew. 423/2 

w miejscowości Paprotnia,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 117, 236/10) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza wodociągowego do zasilania działki nr ew. 

236/9,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działki nr ew.: 117, 236/10) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 236/9),

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

wystąpił: ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25, Siedlce

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3631W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 214/1),

• Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody na zajecie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejsc. Borki - Kosiorki (działka nr ew. 80/2) poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego dla zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 96),

• Instalatorstwo Elektryczne , ul. Północna 43, Siedlce w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejsc. Tchórzew 

(działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 422,

• Pana Grzegorza Matuszyńskiego - radnego z miejscowości Nowe Opole 

o dokończenie budowy chodnika od ul. Pięknej, na odcinku od ul. Lipowej do ul. 

Cichej oraz wykonanie 63 szt wjazdów na posesje w ciągu drogi powiatowej nr 

3610W,

• Pana Grzegorza Matuszyńskiego - radnego z miejscowości Nowe Opole 

o włączenie do planu budżetu na 2016 r. budowy chodnika wraz z wjazdami o dł. 

ok. 400 m w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - wjazd awaryjny 

w ciągu drogi nr 2,

• Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o uwzględnienie w projekcie budżetu na 

2016 r. wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3602W 

Koszewnica - Łączka o dł. 700 m.

12. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 39/2015 z dnia 21 września 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 40/77/2015 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na prezentację Powiatu w albumie 

fotograficznym pt. „Mazowsze. Warto tu być” (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 500 zł, do kosztów 

wynajęcia autokaru na wyjazd grupy funkcjonariuszy i pracowników policji na 14 Jasnogórskie 

Spotkania Środowiska Policyjnego w Częstochowie (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła 

II w Stoku Lackim (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 700 zł zakup 

26 nagród dla uczniów - laureatów konkursów odbywających się podczas uroczystości 

jubileuszu 100 - lecia szkoły.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zaproponowaną liczbę godzin terapii 

dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim, objętego 

wczesnym wspomaganiem (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 



Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020” w 2014 r. (zał. nr 7) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 

przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2015 wg stanu na 17.09.2015 r. (zał. nr 8) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt. 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń 

(działka nr ew. 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz 

kanalizacji sanitarnej dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1385), na okres 29.09.2015 r. - 31.12.2035 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 drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do zasilania działki nr ew. 1385 w dniu 29.09.2015 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Borki - Kosiorki (działka nr ew. 80/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do zasilania działki 

nr ew. 96 w dniu 29.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 364IW 

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 422), na okres 29.09.2015 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 3653 W w miejscowości 

Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 1479), 

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 210/5), 

zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3623 W (działka nr ew. 

336/5) oraz pasa drogi powiatowej nr 3664W (działki nr ew.: 336/4, 391/1) 

w miejscowości Łęczycki w celu budowy linii kablowych nn, przyłączy 

kablowych nn oraz demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznych nn, 

wyraził zgodę na wykonanie w ciągu drogi powiatowej nr 3626W dojścia do 

furtki, prowadzącej do nieruchomości położonej na działce nr ew. 423/2 

w miejscowości Paprotnia,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

(działki nr ew.: 117, 236/10) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego do zasilania działki nr ew. 235/9 w dniu 

30.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

(działki nr ew.: 117, 236/10) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

oraz kanalizacji sanitarnej dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

236/9), na okres 30.09.2015 r. - 31.12.2016 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 363 IW w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 214/1),



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki 

Kosiorki (działka nr ew. 80/2) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew.96), na okres 28.09.2015 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 3641W w miejscowości Tchórzew 

(działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 422 w dniu 

29.09.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Matuszyńskiego - radnego z miejscowości 

Nowe Opole o dokończenie budowy chodnika od ul. Pięknej, na odcinku od ul. 

Lipowej do ul. Cichej oraz wykonanie 63 szt wjazdów na posesje w ciągu drogi 

powiatowej nr 3610W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Matuszyńskiego - radnego z miejscowości 

Nowe Opole o włączenie do planu budżetu na 2016 r. budowy chodnika wraz 

z wjazdami o dł. ok. 400 m w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - 

wjazd awaryjny w ciągu drogi nr 2. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o uwzględnienie 

w projekcie budżetu na 2016 r. wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze 

powiatowej nr 3602W Koszewnica - Łączka o dł. 700 m. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2016 r.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Terenowego Zespołu Doradczego 

w Siedlcach (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 3 000 zł zakup nagród 

dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym 

i Przedsiębiorczości, która odbędzie się 21.10.2015 r. w sali Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Siedlcach ul. Kazimierzowska 21.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


