
Protokół Nr 47/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 12 listopada 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 46/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu 

Siedleckiego.

5. Rozpatrzenie wniosku dot. umorzenia należności z tytułu usług geodezyjnych i odsetek 

z tytułu nieterminowych płatności.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 2015 r.

7. Rozpatrzenie prośby kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

o wyrażenie zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.

8. Rozpatrzenie wniosków:

• o udzielenie informacji, czy drzewo gat. jesion rośnie na działce nr- 245 

w miejscowości Sosenki Jąjki czy w pasie drogi powiatowej,

• o nieodpłatne przekazanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 

przekracza 25 cm oraz krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat w zamian 

za wycinkę i uprzątnięcie terenu,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

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

przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 219/12),

• 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 drogi powiatowej nr 

3634W w miejscowości Mościbrody (działka nr ew. 379/1) w celu budowy 



przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku obory (działka 

ni- ew. 379/2),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowania pasa drogi powiatowej 

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

przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka 

nr- ew. 218/1),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowania pasa drogi powiatowej 

nr 3657W w miejscowości Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 332/4),

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej ni- 3628W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej 

w dniu 13.11.2015 r.,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3628 W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) poprzez 

umieszczenie sieci wodociągowej - przejście poprzeczne,

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3616W w miejscowości Przygody (działka nr ew. 355) poprzez 

umieszczenie sieci wodociągowej - przejście poprzeczne,

• Zakładu Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce

ul. Widok 24 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 

3647W w miejscowości Kamieniec (działki nr ew.: 669/2, 747) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie linii napowietrznej nn,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Kamieniec (działki nr ew.: 669/2,747) poprzez umieszczenie linii napowietrznej 

nn,



• 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 

w rurze osłonowej,

• Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL Sokołów Pódl. ul. Ustronna 7 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W 

w miejscowości Przygody (działka nr ew. 355) w celu prowadzania robót 

polegających na budowie kanalizacji sanitarnej - przejście poprzeczne pod 

drogą,

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

wystąpił Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43,

Siedlce o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3932W w miejscowości Stary Bartków (działka nr ew. 8) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 422),

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

wystąpił 3LMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 140) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 139/2).

9. Rozpatrzenie prośby Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji 

Drohiczyńskiej o wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży w Diecezji 

Drohiczyńskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

11. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród dla zwycięzców siódmej edycji konkursu 

kulinarnego Biesiada Podlasko - Mazowiecka.

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Siedlcach z/s w Chodowie o wsparcie IV 

Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Weselnych.

13. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 46/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 47/84/2015 w sprawie projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2016 - 2019 (zał. nr 1).

Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019 wraz z załącznikami Zarząd Powiatu postanowił 

przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania,

2) Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 47/85/2015 w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2).

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego z tabelami, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu 

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2015 roku i źródeł finansowania 

deficytu budżetu oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do 

realizacji w 2016 roku Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania,

2) Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o umorzeniu należności z tytułu usług 

geodezyjnych w kwocie 1 104 zł i odsetek w kwocie 254, 68 zł z tytułu nieterminowych 

płatności (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 47/86/2015 w sprawie zatwierdzenia 

przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2015 r. (zał. nr 4).



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach, jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku 

ruchomego jednostki zgodnie z przedłożonym wykazem (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:

• uznał, że prawo własności do drzewa gatunek jesion rosnącego na działce nr 

ew. 245 w miejscowości Sosenki Jajki gm. Mordy, należy do właściciela tej 

działki. Powyższa działka graniczy z działką o nr ew. 252 w miejscowości 

Sosenki Jajki gm. Mordy, stanowiącą drogę powiatową nr 3629W,

• wyraził zgodę wnioskodawcy na nieodpłatne przekazanie drewna pochodzącego 

z wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm 

oraz krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, rosnących w pasie drogi 

powiatowej nr 3626W na wysokości działek o nr ew.: 212, 213, położonych 

w miejscowości Olędy w zamian za uprzątnięcie terenu. Jednocześnie Zarząd 

zobowiązał wnioskodawcę do przestrzegania przepisów bhp w trakcie usuwania 

drzew i krzewów,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości 

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

i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

219/12),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Mościbrody (działka nr ew. 379/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

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

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

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

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

• zezwolił na zadysponowania pasa drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości 

Smolanka (działki nr ew.: 1234, 330/2) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 332/4),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości Zbuczyn 

(działka nr ew. 1805/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 



odcinka sieci wodociągowej w dniu 13.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3628W w miejscowości Zbuczyn 

(działka nr ew. 1805/2) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej - przecisk 

pod drogą, na okres 13.11.2015 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 3616W w miejscowości Przygody 

(działka nr ew. 355) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej - przejście 

poprzeczne, na okres 12.11.2015 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 3647W w miejscowości 

Kamieniec (działki nr ew.: 669/2, 747) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie linii napowietrznej nn wdniu 16.11.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

w miejscowości Kamieniec (działki nr ew.: 669/2, 747) poprzez umieszczenie 

linii napowietrznej nn w okresie 16.11.2015 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 rurze osłonowej w dniu 10.11.2015 r., ustalił opłatę 

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Przygody 

(działka nr ew. 355) w celu prowadzania robót polegających na budowie 

kanalizacji sanitarnej - przejście poprzeczne pod drogą w dniu 12.11.2015 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3932W 

w miejscowości Stary Bartków (działka nr ew. 8) w celu budowy przyłącza 

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



• zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 139/2).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora Diecezjalnego Centrum 

Światowych Dni Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej (zał. nr 7) o wsparcie organizacji 

Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Drohiczyńskiej. Zarząd wyrażając chęć pomocy 

w organizacji powyższego przedsięwzięcia, oczekuje wskazania sposobu wsparcia.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 47/87/2015 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku 

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród, za kwotę 400 zł dla 

zwycięzców siódmej edycji konkursu kulinarnego Biesiada Podlasko - Mazowiecka, którego 

organizatorem jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach (zał. nr 9). Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi 28 listopada br. w Sali Teatralnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

w Mordach.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą do 500 zł

IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Weselnych (zał. nr 10). Przegląd odbędzie się 

w dniu 22 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


