
Protokół Nr 44/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 
w dniu 19 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 43/2015 z dnia 12 września 2015 r.

3. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 153/1 o pow. 0,0382 ha, położoną w miejscowości Błogoszcz 

gm. Siedlce.

4. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu (bez działek zajętych pod drogi 

powiatowe), stan na dzień 15.10.2015 r.

5. Rozpatrzenie wniosków:

• mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w sprawie wyremontowania nawierzchni 

dróg i chodników na ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pustej, 

3-go Maja w Mordach,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 2050W (działka nr ew. 1041/1) do działki nr ew. 841 

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa,

• Zakład Gazownictwa w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4 w sprawie zezwolenia 

na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 3617W pomiędzy miejscowościami 

Golice Kol. - Krześlin (działki nr ew.: 132, 655, 556) sieci gazowej średniego 

ciśnienia,

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

wystąpił „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 741, 657, 651) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 457/1),

• Zakład Gazownictwa w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 



Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy sieci gazowej do zasilania 

budynku mieszkalnego,

• Bozamet sp. z o.o. Ujrzanów 282 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) 

poprzez umieszczenie kabla światłowodowego,

• Bozamet sp. z o.o. Ujrzanów 282 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie kabla światłowodowego,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny 

Dolne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku (działka nr ew. 92/2 ),

• PGE Dystrybucja S.A. 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 3634W w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 536/6),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do budynków hotelowych 

(działki nr ew.: 231, 230/2),

• w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w celu 

budowy zjazdu na działkę nr ew. 464/2 w miejscowości Kotuń,

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3612W w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego 

do budynku (działka nr ew. 92/2),

• Przedsiębiorstwo BUDOSAN Żabokliki ul. Spacerowa 

69 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W 



w miejscowości Krzesk królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1 w celu wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej,

• o nieodpłatne przekazanie: 1. drzew rosnących w pasach drogowych, na które 

Powiat Siedlecki posiada decyzje na usunięcie, w zamian za wycinkę 

i uprzątnięcie terenu, 2, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzew 

których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 25 cm, rosnących w pasach 

dróg powiatowych, w zamian za wycinkę i uprzątnięcie terenu.

6. Rozpatrzenie propozycji współpracy Telewizji Powiatowej TV POWIAT dotyczącej 

promocji Powiatu Siedleckiego na 2016 r.

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Stoku Lackim o umorzenie wierzytelności 

z tyt. niezapłacenia należności za wyżywienie uczennicy Ośrodka na łączną kwotę 

1085,93 zł wraz z odsetkami.

8. Rozpatrzenie propozycji przystąpienia do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

9. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 43/2015 z dnia 12 września 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków o pow. 0,0382 ha, położoną

w miejscowości Błogoszcz gm. Siedlce (zał. nr 1).

Zarząd zaproponował cenę za 1 m2 gruntu w wysokości 30 zł

30 zł/m2 x 382 m2 = 11 460 zł - wysokość odszkodowania.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu (bez 

działek zajętych pod drogi powiatowe), na dzień 15.10.2015 r. (zał. nr 2).



Ad. pkt 5

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

• rozpatrzył wniosek mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w sprawie 

wyremontowania nawierzchni dróg i chodników na ulicach: Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Pustej, 3-go Maja w Mordach. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 2050W (działka nr ew. 1041/1) do działki nr ew. 841 w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa,

• zaakceptował lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 

powiatowej nr 3617W pomiędzy miejscowościami Golice Kol. - Krześlin 

(działki nr ew.: 132, 655, 556),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działki nr ew.: 741, 657, 651) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 457/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy sieci gazowej do zasilania 

budynku mieszkalnego,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W w miejscowości Ujrzanów 

(działka nr ew. 1151/2) poprzez umieszczenie kabla światłowodowego na okres 

27.10.2015 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 3623 W w miejscowości Ujrzanów 

(działka nr ew. 1151/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

kabla światłowodowego w dniach: 27 - 28.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku (działka nr ew. 

92/2 ) na okres 21.10.2015 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 3634W 

w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 536/6),

• zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynków hotelowych (działki nr ew.: 231, 

230/2),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w celu budowy zjazdu na 

działkę nr ew. 464/2 w miejscowości Kotuń,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego do budynku 

(działka nr ew. 92/2) w dniu 21.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1 w celu wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej w dniach 19.10.2015 r. -2.12.2015 r.,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie:

1. drewna pochodzącego z usunięcia 39 szt. drzew, rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych, na które Powiat Siedlecki posiada decyzje 

zezwalające na usunięcie,

2. drewna pochodzącego z wycinki krzewów, których wiek nie przekracza

10 lat oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza

25 cm, rosnących w niżej wymienionych pasach dróg powiatowych:

- 3617W Siedlce - Korczew,

- 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska),

- 3652W Olszyc Włościański - granica województwa,

- 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka,

- 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) 

w zamian za wycinkę i uprzątnięcie terenu.



Jednocześnie Zarząd zobowiązał wycinającego do stosowania wszystkich 

wymagań określonych w ustawach: o ochronie przyrody, prawo o ruchu 

drogowym oraz do przestrzegania przepisów bhp w trakcie usuwania drzew 

i krzewów rosnących w pasach drogowych.

W sprawie złożonych wniosków zainteresowanym odpowiedzi udzieli Wydział 

Dróg.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie korzystać z zaproponowanej formy 

współpracy opartej na umowie ryczałtowej, z Telewizją Powiatową www.tvpowiat.pl 

w zakresie promocji Powiatu w 2016 r. (zał. nr 4). Zarząd stoi na stanowisku, aby zlecić usługi 

w podobnym zakresie wg faktycznych potrzeb.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił o umorzeniu 

wierzytelności z tytułu niezapłacenia należności za wyżywienie uczennicy Ośrodka w łącznej 

kwocie 1085,93 zł oraz postanowił o umorzeniu należnych odsetek.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przystąpieniu Powiatu do Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (zał. nr 6).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany 

doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami 

działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 7), skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu:

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych,

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,



• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015 - 2020”,

• 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,

• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2015,

• sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020” w 2014 r.

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


