
Protokół Nr 41/2015
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 
w dniu 5 października 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 40/2015 z dnia 28 września 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości na 

cele budowlane.

4. Przyjęcie projektu umowy o partnerstwie przy realizacji zadania pt. „Przebudowa drogi 

powiatowej 3612W Mokobody - Nakory” w ramach Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

5. Rozpatrzenie wniosków.

• Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie do budżetu powiatu 

na 2016 r. zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej na drogach 

powiatowych: 1. nr 3666W - modernizacja polegająca na położeniu dwóch 

warstw masy bitumicznej, na odcinku od skrzyżowania w m. Czuryły do granicy 

powiatu, budowa chodnika w m. Radzików Wlk. oraz wykonanie odwodnienia 

na dł. ok. 10 km, 2. nr 3848W modernizacja na odcinku Wodynie - Wola 

Wodyńska o dł. ok. 3 km, 3. nr 3667W modernizacja polegająca na położeniu 

dwóch warstw bitumicznych na odcinku Krzesk Majątek - Kośmidry o dł. ok. 

2 km, 4. nr 3642W - modernizacja na odcinku od drogi krajowej nr 2 w kierunku 

miejscowości Tęczki o dł. ok. 1,5 km, 5. nr 3656W - modernizacja na odcinku 

Grodzisk - Dziewule o dł. ok. 1,5 km, 6. Wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu i budowy drogi powiatowej nr 3 63 3 W na odcinku od m. 

Błogoszcz - do drogi krajowej nr 2, 7, Wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu i budowy drogi powiatowej nr 3616W wraz z wykonaniem 

ścieżki rowerowej i chodnika, 8. Remont i modernizacja drogi powiatowej nr 

3686W wraz z budową oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej, od granicy 

miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2, 9. nr 3606W - modernizacja na odcinku 

Zelków - Chlewiska, 10. nr 3602W - modernizacja, wykonanie nawierzchni, 



oświetlenia, ścieżki rowerowej, chodnika oraz odwodnienia, 11. nr 361 IW - 

modernizacja na odcinku Mokobody - Osiny Górne,

• Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie do budżetu powiatu na 

2016 r. remontu dróg powiatowych nr: 3666W, 3669W,

• Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. zadań 

inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych nr: 3612W, 3618W, 3614W, 

3616W, 3940W,

• Pani Marzeny Komar - radnej miejscowości Nakory i sołtysa miejscowości 

Nakory o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. remontu drogi powiatowej 

nr 3940W,

• Pana Jana Pietraka - sołtysa miejscowości Łączka o zabezpieczenie środków 

w budżecie powiatu na 2016 r. na zakup materiałów na wykonanie stabilizacji 

betonowej drogi powiatowej nr 3602W,

• Pana Kazimierza Oknińskiego - radnego Gminy Wiśniew o uwzględnienie 

w budżecie powiatu w 2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3656W, o dł. 

1 300 m,

• Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2016 r. środków 

finansowych na budowę chodników przy ul. Okrężnej w miejscowości Nowe 

Opole,

• Wójta Gminy Zbuczyn o ujęcie w budżecie powiatu na 2016 r. zadań: 1. 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3633W w m. 

Borki Wyrki, 2. Budowę chodnika wzdłuż ul. Klonowej w Zbuczynie,

• Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w projekcie budżetu na 2016 r. przebudowy 

dróg powiatowych nr: 3929W, 3933W, 3618W, 3624W, 3619W,

• Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie w planie inwestycyjnym 

na 2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3667W, na odcinku Krzesk Majątek 

- Kośmidry o dł. 2 000 m oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3642W na 

odcinku od drogi krajowej nr 2 w kierunku miejscowości Tęczki o dł. 1 500 m,

• Pana Benona Kukli - radnego Powiatu o wpisanie do planu inwestycyjnego na 

lata 2016-2017 wykonania chodnika i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi 

powiatowej nr 3605W o dł. ok 800 m na odcinku Dąbrówka Stany - Skórzec,

• Pana Benona Kukli - radnego Powiatu oraz Pana Zdzisława Dziewulskiego - 

radnego Gminy Skórzec o wpisaniu do planu inwestycyjnego na lata 2016 - 



2017 wykonania chodników, wjazdów na posesje oraz odwodnienie jezdni 

w miejscowości Dąbrówka Stany w ciągu dróg powiatowych nr: 3645W, 

3646W,

• Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w projekcie budżetu na 2016 r. przebudowy drogi 

powiatowej nr 3602W polegającej na wykonaniu nakładek asfaltowych na 

istniejących stabilizacjach betonowych w miejscowościach: Żeliszew Duży o dł. 

250 m, Łączka o dł. 650 m oraz w miejscowości Łączka w kierunku Koszewnicy 

o dł. 700 m,

• Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. budowy chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Stary Bartków o dł. 

300 m oraz na odcinku Nowy Bartków - Knychówek o dł. 350 m,

• Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. przebudowy drogi 

powiatowej nr 3663W o dł. ok. 1 100 m,

• Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. przebudowy drogi 

powiatowej nr 3663 W na odcinku Tokary - Drażniew - Góry - Laskowice oraz 

przebudowy drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice - Korczew,

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

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc 

Włościański (działka nr ew. 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku gospodarstwa rolnego (działka nr ew. 

75),

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W 

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza nn do budynku gospodarczego 

(działka nr ew. 75),

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3626W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza nn do budynku gospodarczego (działka nr 

ew. 1486),

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

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości Mordy 



(działka nr ew. 1403) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku gospodarstwa rolnego (działka nr ew. 

1486),

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

w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 522),

• PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, z pełnomocnictwa którego

wystąpił TASTA Usługi Techniczno-Handlowe, Siedlce

ul. Poniatowskiego 29 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 253) 

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 111/2),

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

wystąpił Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43,

Siedlce o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz (działka nr ew. 281) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 276),

• w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w celu 

przebudowy zjazdu na działkę nr ew. 380 w miejscowości Myrcha,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3654W do działki nr ew. 645 w miejscowości Łupiny,

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

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3660W w miejscowości Albinów 

(działka nr ew. 54) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego 

nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 53/9, 53/10, 53/11),

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3660W 

w miejscowości Albinów (działka nr ew. 54) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działki nr 

ew.: 53/9, 53/10/53/11),

• PPHU ANWO Pruszynek 47 w sprawie wyrażenia 

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 

(działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego,

• PPHU ANWO Pruszynek 47 w sprawie wyrażenia 

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 

(działki nr ew.: 94, 140, 174,175/6) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn,

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

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Żeliszew 

Podkościelny (działka nr ew. 615) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 73/1, 

72),

• Łakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3603W 

w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 615) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza nn do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 73/1, 72).

6. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o dofinansowanie kwotą 20 000 zł działania komendy związanego z remontem sprzętu 

ratowniczego.

7. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Tradycja-Rozwój-Przyszłość i Lokalnej Grupy 

Działania Ziemi Siedleckiej o ufundowanie nagród laureatom konkursu „O Wawrzyn - 

Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z subregionu 

siedlecko-ostrołęckiego”.

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wydzielenie z budżetu 

jednostki środków na zadania pn: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy 

SOSW w Stoku Lackim.

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



10. Rozpatrzenie prośby dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach 

o dofinansowanie międzynarodowego projektu polsko-niemieckiej wymiany 

młodzieży.

11. Przyjęcie informacji nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce 

z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli 

w roku szkolnym 2015/2016.

12. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagród dyrektorom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki, w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 40/2015 z dnia 28 września 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 41/78/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy o partnerstwie przy realizacji 

zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej 3612W Mokobody - Nakory” w ramach Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu 

w Siedlcach, o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2016 r. zadań 

inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej na drogach powiatowych: 1. 

nr 3666W - modernizacja polegająca na położeniu dwóch warstw masy 

bitumicznej, na odcinku od skrzyżowania w m. Czuryły do granicy powiatu, 

budowa chodnika w m. Radzików Wlk. oraz wykonanie odwodnienia na dł. 

ok. 10 km, 2. nr 3848W modernizacja na odcinku Wodynie - Wola Wodyńska 



o dł. ok. 3 km, 3. nr 3667W modernizacja polegająca na położeniu dwóch 

warstw bitumicznych na odcinku Krzesk Majątek - Kośmidry o dł. ok. 2 km, 4. 

nr 3642W - modernizacja na odcinku od drogi krajowej nr 2 w kierunku 

miejscowości Tęczki o dł. ok. 1,5 km, 5. nr 3656W - modernizacja na odcinku 

Grodzisk - Dziewule o dł. ok. 1,5 km, 6. Wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu i budowy drogi powiatowej nr 3633W na odcinku od m. 

Błogoszcz - do drogi krajowej nr 2, 7. Wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu i budowy drogi powiatowej nr 3616W wraz z wykonaniem 

ścieżki rowerowej i chodnika, 8. Remont i modernizacja drogi powiatowej nr 

3686W wraz z budową oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej, od granicy 

miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2, 9. nr 3606W - modernizacja na odcinku 

Zelków - Chlewiska, 10. nr 3602W - modernizacja, wykonanie nawierzchni, 

oświetlenia, ścieżki rowerowej, chodnika oraz odwodnienia, 11. nr 361 IW - 

modernizacja na odcinku Mokobody - Osiny Górne. Ostateczna decyzja w 

sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2016r.,

• rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie do 

budżetu powiatu na 2016 r. remontu dróg powiatowych nr: 3666W, 3669W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu na 

2016 r. zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych nr: 3612W, 3618W, 

3614W, 3616W, 3940W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pani Marzeny Komar - radnej miejscowości Nakory 

i sołtysa miejscowości Nakory o ujęcie w planie budżetu na 2016 r. remontu 

drogi powiatowej nr 3940W, na odcinku od miejscowości Nakory do 

skrzyżowania z drogą gminną. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Jana Pietraka - sołtysa miejscowości Łączka 

o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2016 r. na zakup materiałów 

na wykonanie stabilizacji betonowej drogi powiatowej nr 3 602W 



w miejscowości Łączka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Kazimierza Oknińskiego - radnego Gminy Wiśniew 

o uwzględnienie w budżecie powiatu w 2016 r. przebudowy drogi powiatowej 

nr 3656W, o dł. 1 300 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie w budżecie powiatu 

na 2016 r. środków finansowych na budowę chodników przy ul. Okrężnej 

w miejscowości Nowe Opole. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o ujęcie w budżecie powiatu na 

2016 r. zadań: 1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 

nr 3633W w m. Borki Wyrki, 2. Budowę chodnika wzdłuż ul. Klonowej 

w Zbuczynie. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o ujęcie w projekcie budżetu na 

2016 r. przebudowy dróg powiatowych nr: 3929W, 3933W, 3618W, 3624W, 

3619W, na terenie Gminy Paprotnia. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie 

w planie inwestycyjnym na 2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3667W, 

na odcinku Krzesk Majątek - Kośmidry o dł. 2 000 m oraz przebudowy drogi 

powiatowej nr 3642W na odcinku od drogi krajowej nr 2 w kierunku 

miejscowości Tęczki o dł. 1 500 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli - radnego Powiatu o wpisanie do planu 

inwestycyjnego na lata 2016 - 2017 wykonania chodnika i nawierzchni 

bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W o dł. ok 800 m na odcinku 

Dąbrówka Stany - Skórzec. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli - radnego Powiatu oraz Pana Zdzisława 

Dziewulskiego - radnego Gminy Skórzec o wpisaniu do planu inwestycyjnego 

na lata 2016 - 2017 wykonania chodników, wjazdów na posesje oraz 



odwodnienie jezdni w miejscowości Dąbrówka Stany w ciągu dróg 

powiatowych nr: 3645W, 3646W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w projekcie budżetu na 

2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3602W polegającej na wykonaniu 

nakładek asfaltowych na istniejących stabilizacjach betonowych 

w miejscowościach: Żeliszew Duży o dł. 250 m, Łączka o dł. 650 m oraz 

w miejscowości Łączka w kierunku Koszewnicy o dł. 700 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 

2016 r. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Stary Bartków o dł. 300 m oraz na odcinku Nowy Bartków - Knychówek o dł. 

350 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 

2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3663W o dł. ok. 1 100 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planie budżetu na 

2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Tokary - 

Drażniew - Góry - Laskowice oraz przebudowy drogi powiatowej nr 360IW 

na odcinku Laskowice - Korczew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku gospodarstwa 

rolnego (działka nr ew. 75) na okres 7.10.2015 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 drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 132) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do 



budynku gospodarczego (działka nr ew. 75) w dniu 7.10.2015 r., ustalił opłatę 

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku 

gospodarczego (działka nr ew. 1486) w dniu 6.10.2015 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1403) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku gospodarstwa rolnego 

(działka nr ew. 1486) na okres 6.10.2015 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 drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

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

kablowego energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 522),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka nr ew. 253) w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 111/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W 

w miejscowości Rososz (działka nr ew. 281) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W w celu przebudowy zjazdu 

na działkę nr ew. 380 w miejscowości Myrcha w dniu 11.10. 2015 r.,

• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

do działki nr ew. 645 w miejscowości Łupiny,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3660W 

w miejscowości Albinów (działka nr ew. 54) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działki nr 

ew.: 53/9, 53/10, 53/11) na okres 6.10.2015 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 drogowego drogi powiatowej nr 3660W 

w miejscowości Albinów (działka nr ew. 54) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 53/9, 53/10, 53/11) w dniu 8.10.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

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

Pruszynek (działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego w dniu 8.10.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 

(działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn na okres 8.10.2015 r. - 31.12.2017 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 3603W 

w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 615) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 73/1, 72), na okres 7.10.2015 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 3603W w miejscowości Żeliszew 

Podkościelny (działka nr ew. 615) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 73/1, 72) 

w dniu 7.10.2015 r.

W sprawie wniosków zainteresowanym odpowiedzi udzieli Wydział Dróg.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach (zał. nr 4),jednogłośnie postanowił nie dofinansować działania komendy 

związanego z remontem sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu komendy, z uwagi na 

ograniczone możliwości budżetu powiatu.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród, za kwotę 2 000 zł 

laureatom konkursu „O Wawrzyn - Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej z subregionu siedlecko - ostrołęckiego” (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 6), jednogłośnie wyraził zgodę na wydzielenie 

z budżetu jednostki środków na utworzenie nowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka”, realizowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

w Stoku Lackim. Skutki finansowe 1 520 zł.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 41/79/2015 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił 

o dofinansowaniu kwotą do 800 zł (dział 750) do kosztów transportu młodzieży, w związku 

z wyjazdem edukacyjnym młodzieży z Siedlec i Powiatu Siedleckiego oraz młodzieży 

z Powiatu Oberhavel z Niemiec w ramach realizowanego wspólnie projektu edukacyjnego.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. realizacji zadań powiatowych 

powierzonych Miastu Siedlce z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego 

i doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu nagród dyrektorom szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki, z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej (zał. nr 9):



• Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w kwocie 2 400 zł,

• Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach w kwocie 2 000 zł,

• Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w kwocie 1 400 zł.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


