
Protokół Nr 43/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 
w dniu 12 października 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Patt Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 41/2015 z dnia 5 września 2015 r. oraz protokołu nr 42/2015 

z dnia 8 października 2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych.

4. Rozpatrzenie wniosków:

• o całkowite zwolnienie z opłat bieżących za wyżywienie dziecka w okresie od 

1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r., przebywającego w SOS W w Stoku 

Lackim,

• o zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie wychowanków w okresie od 

1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w wysokości 50% stawki żywieniowej, 

przebywających w SOSW w Stoku Lackim,

• o zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie wychowanki w okresie od 

1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w wysokości 50% stawki żywieniowej, 

przebywającego w SOSW w Stoku Lackim.

5. Rozpatrzenie wniosków:

• PGE Dystrybucja S.A. 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 3656W w miejscowości Okniny Stare (działka nr ew. 1594/1) 

w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 1036/1),

• Zakład 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 kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 1036/1),

• EL-TOM Biuro Usług Technicznych Sokołów Pódl. ul. 8 Sierpnia 10/8 

w sprawie uzgodnienia projektu pn: „Budowa kablowej i napowietrznej linii SN 

15 kV i nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości 

Nowe Opole gm. Siedlce”,

• PGE Dystrybucja S.A. 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 3634W w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 384/1) 

w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku 

(działka nr ew. 379/2),

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę 

zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 544) do 

działki nr ew. 538/2 w miejscowości Pruszyn,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin w sprawie wygaszenia 

decyzji w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz naliczenia 

opłat: nr D.6852.270.2015 z dnia 7.09.2015 r., nr D.6852.272.2015 z dnia 

7.09.2015 r„ nr D.6852.274.2015 z dnia 7.09.2015 r„

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wygaszenia decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego: nr 

D.6852.273.2015 z dnia 7.09.2015 r„ nr D.6852.271.2015 z dnia 7.09.2015 r., 

nr D.6852.275.2015 z dnia 7.09.2015 r.,

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

wystąpił ELMO S.A. Zelków Kol. ul. Akacjowa 1 w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn 

(działka nr ew. 177) w celu budowy linii kablowej nn oraz rozbiórki linii 

napowietrznej,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3659W do działki nr ew. 411/2 w miejscowości 

Wilczonek,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny 



(działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 

73/1,72 ).

6. Przyjęcie informacji nt. ilości przyznanych środków na terenie powiatu siedleckiego na 

inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o zmiany 

w budżecie celem wygospodarowania środków na remont bieżący.

8. Rozpatrzenie prośby o sfinansowanie wydawnictwa pt. Zarys historii Zaścianku 

Szlacheckiego Wysokiny, Grochówki i okolic.

9. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 41/2015 z dnia 5 września 2015 r. 

oraz protokołu nr 42/2015 z dnia 8 października 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 2):

• całkowite zwolnienie z opłat bieżących za wyżywienie wychowanka w okresie od 

1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r., przebywającego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim - zgodnie z wnioskiem 

D/4321-15/2015 z dnia 9.10.2015 r„

• zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie wychowanków w okresie od 

1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w wysokości 50% stawki żywieniowej, 

przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku 

Lackim - zgodnie z wnioskiem D/4321-15/2015 z dnia 9.10.2015 r.,



• zwolnienie z bieżących opłat za wyżywienie wychowanki w okresie od 

1 października 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. w wysokości 50% stawki żywieniowej, 

przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim 

- zgodnie z wnioskiem D/4321-13/2015 z dnia 9.10.2015 r.

Ad. pkt 5

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Okniny Stare (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nrew. 1036/1),

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

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

budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1036/1) w dniu 16.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• uzgodnił projekt pn.: „Budowa kablowej i napowietrznej linii SN 15 kV i nn 0,4 kV, 

słupowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Nowe Opole gm. Siedlce”, 

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3610W,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 384/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do zasilania budynku (działka nr ew. 379/2),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3638W (działka nr ew. 544) do działki nr ew. 538/2 w miejscowości Pruszyn,

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: D.6852.270.2015 z dnia 7 września 2015 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W 

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

umieszczenie przyłącza kablowego nn dla zasilania przepompowni ścieków 

(działka nr ew. 755) na okres 7.09.2015 r. - 31.12. 2045 r. oraz ustalenia opłaty 

za pierwszy i każdy kolejny rok zajęcie pasa drogowego, D.6852.272.2015 

z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 

1041/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn dla zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 604) na okres 7.09.2015 r. - 31.12. 



2045 r. oraz ustalenia opłaty za pierwszy i każdy kolejny rok zajęcie pasa 

drogowego, D.6852.274.2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wydania 

zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

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

kablowego nn dla zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 507/5) na 

okres 7.09.2015 r. - 31.12. 2045 r. oraz ustalenia opłaty za pierwszy i każdy 

kolejny rok zajęcie pasa drogowego,

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: D.6852.273.2015 z dnia 7 września 2015 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3667W 

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

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 604 w dniu 7.09.2015 r. oraz ustalenia 

opłaty za zajęcie przedmiotowej drogi, D.6852.271.2015 z dnia 7 września 

2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 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. oraz ustalenia 

opłaty za zajęcie przedmiotowej drogi, D.6852.275.2015 z dnia 7 września 

2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 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. oraz 

ustalenia opłaty za zajęcie przedmiotowej drogi,

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

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy linii kablowej nn oraz rozbiórki 

linii napowietrznej,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3659W do działki nr ew. 411/2 w miejscowości Wilczonek,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 73/1, 72 ) na okres 16.10.2015 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.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. ilości przyznanych środków na 

terenie powiatu siedleckiego na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach o dokonanie zmian w budżecie placówki na 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85201 (zał. 

nr 5), jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie zgodnie z wnioskiem, celem 

wygospodarowania środków na remont bieżący, w tym dostosowanie strefy pożarowej do 

zaleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na sfinansowanie wydawnictwa pt.: 

„Zarys historii Zaścianku Szlacheckiego Wysokiny, Grochówki i okolic” (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. g

Protokółował: Jan Kołodyński
D i o p a


