
Protokół Nr 52/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 14 grudnia 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 51/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego umorzenia kosztów procesu zasądzonych na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

4. Ustalenie:

• ceny wywoławczej przy przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 101/1 o pow. 0,9111 ha i nr 102/1 

o pow. 0,8895 ha,

• wysokości wadium,

• składu komisji przetargowej.

5. Ustalenie:

• ceny wywoławczej przy II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o pow. 

0,7962 ha,

• wysokości wadium,

• składu komisji przetargowej.

6. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Mokobody o zawarcie porozumienia dotyczącego 

inwestycji drogowych na terenie Gminy Mokobody.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie współdziałania 

w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w ramach lokalnej 

infrastruktury drogowej.

8. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Kotuń w sprawie współdziałania Gminy Kotuń 

oraz Powiatu Siedleckiego w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego 

w ramach lokalnej infrastruktury drogowej.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Skórzec o zawarcie porozumienia w sprawie

przebudowy dróg na terenie Gminy Skórzec.

10. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wodynie o uwzględnienie w budżecie powiatu na

lata 2016-2017 inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr

2258W.

11. Przyjęcie projektu umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą

Mokobody w sprawie zadysponowania pasa dróg powiatowych nr: 3661 W, 361 IW

w celu umieszczenia kabla energetycznego dla linii oświetlenia ulicznego.

12. Rozpatrzenie wniosków:

•  Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

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

w miejscowości Trzemuszka (działka nr ew. 1125) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 1255),

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

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka

(działka nr ew. 1125) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1255),

• 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

3635W w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu budowy

przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego

(działka nr ew. 718/1),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew.

343/2),

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa dróg

powiatowych nr: 3632W, 3633 W, 3631W w miejscowościach: Pruszyn - działki

nr ew.: 177,236/10; Pruszynek - działka nr ew. 140; Błogoszcz - działki nr ew.:

87, 253; Wólka Leśna - działki nr ew.: 647/3, 27/3, w ramach aktualizacji

projektu budowlanego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna, (korekta

przejść poprzecznych),

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

wystąpił i Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska

139 Siedlce, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi

powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1)

w celu budowy przyłącza kablowego energetycznego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 146),

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 367IW (działka nr ew. 715) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 689/5 w miejscowości Wielgorz,

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

zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew. 515) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 147 w miejscowości Tworki (świetlica wiejska),

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

zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew. 280/1) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 61/1 w miejscowości Daćbogi (świetlica wiejska),

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

wystąpił  Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” ul. Brzeska

139 Siedlce, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi

powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 538) obręb Stok Lacki w celu lokalizacji

przyłącza energetycznego nn,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

nr 367IW (działka nr ew. 717/1) do działki nr ew. 644/2 w miejscowości

Wyłazy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego Powiatu Siedleckiego w 2016 roku z zakresu udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

14. Rozpatrzenie prośby dotyczącej zakupu książki „Historia Rodu Somlów”.

15. Zapoznanie z informacją dotyczącą wydania czasopisma / dziennika w ramach

działalności informacyjno-promocyjnej powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Przyjęcie projektu aneksu nr 3/2015 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12. 

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

17. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 51/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o umorzeniu wierzytelności z tytułu 

zasądzonych kosztów procesu sądowego z powodu bezskuteczności prowadzonej egzekucji 

(zał. nr 1). Skutki finansowe - 60,00 zł.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przeprowadzeniu dwóch 1 przetargów 

nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w miejscowości Ujrzanów, gm. Siedlce.

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił (zał. nr 2):

• cenę wywoławczą przy I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, na kwotę:

1. działka nr 101/1 o pow. 0,9111 ha - 1 700 000 zł,

2. działka nr 102/1 o pow. 0,8895 ha - 1 600 000 zł.

• wysokość wadium - 10% ceny wywoławczej,

• skład komisji przetargowej:

Andrzej Skaruz - przewodniczący

Teresa Szymańska - członek

Teresa Wasiluk - członek

Emilia Soćko - członek

Maciej Tymosiak - członek

Michał Adamczyk - członek

W przypadku nieobecności Pana Andrzeja Skaruza funkcję przewodniczącego pełnił 

będzie Pan Michał Adamczyk.



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił (zał. nr 3):

• cenę wywoławczą przy II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości położonej w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/2 o powierzchni 0,7962 ha na 

kwotę 1 400 000 zł.

• wysokość wadium - 10% ceny wywoławczej,

• skład komisji przetargowej:

Andrzej Skaruz - przewodniczący

Teresa Szymańska - członek

Teresa Wasiluk - członek

Emilia Soćko - członek

Maciej Tymosiak - członek

Michał Adamczyk - członek

W przypadku nieobecności Pana Andrzeja Skaruza funkcję przewodniczącego pełnił 

będzie Pan Michał Adamczyk.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą 

Mokobody dotyczącego współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania 

komunikacyjnego na terenie Gminy Mokobody w ramach lokalnej infrastruktury drogowej 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem 

i Gminą Mordy dotyczącego współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania 

komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Mordy w ramach lokalnej infrastruktury drogowej 

(zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Kotuń 

dotyczącego współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego na 

terenie Gminy Kotuń w ramach lokalnej infrastruktury drogowej (zał. nr 6).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą 

Skórzec w sprawie przebudowy dróg na terenie Gminy Skórzec (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą 

Wodynie dotyczącego współdziałania w zakresie kompleksowego rozwiązania 

komunikacyjnego na terenie Gminy Wodynie w ramach lokalnej infrastruktury drogowej 

(zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy użyczenia pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a Gminą Mokobody w sprawie zadysponowania pasa dróg powiatowych nr: 

3661 W, 361 IW w celu umieszczenia kabla energetycznego dla linii oświetlenia ulicznego 

(zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:

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

Trzemuszka (działka nr ew. 1125) w celu prowadzenia robót polegających na 

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

1255) w dniu 15.12.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

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

Trzemuszka (działka nr ew. 1125) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1255) na okres 

15.12.2015 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 3635W w miejscowości 

Przy wory Duże (działka nr ew. 712) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 718/1),



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

Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 343/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3632W, 3633W, 

3631W w miejscowościach: Pruszyn - działki nr ew.: 177, 236/10; Pruszynek - 

działka nr ew. 140; Błogoszcz - działki nr ew.: 87, 253; Wólka Leśna - działki 

nr ew.: 647/3, 27/3, w ramach aktualizacji projektu budowlanego zadania pn.: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, 

Błogoszcz, Wólka Leśna, (korekta przejść poprzecznych),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Paduchy (działka nr ew. 119/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3671W (działka nr ew. 715) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 689/5 

w miejscowości Wielgorz,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka 

nr ew. 515) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 147 w miejscowości 

Tworki (świetlica wiejska),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka 

nr ew. 280/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 61/1 w miejscowości 

Daćbogi (świetlica wiejska),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 

538) obręb Stok Lacki w celu lokalizacji przyłącza energetycznego nn,

• zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3671W (działka nr ew. 

717/1) do działki nr ew. 644/2 w miejscowości Wyłazy.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 52/100/2015 w sprawie nie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Siedleckiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (zał. nr 11).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zakupie 13 egzemplarzy książki „Historia

Rodu Somlów” autorstwa  dla bibliotek z terenu powiatu

siedleckiego (zał. nr 12). Cena 1 egzemplarza książki - 150 zł.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby w ramach działań informacyjno -

promocyjnych w 2016 r. przystąpić do wydania kwartalnika promującego powiat (zał. nr 13).

Kwartalnik będzie ukazywał się w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej dostępnej na

stronie internetowej powiatu. Wydawcą kwartalnika będzie Powiat Siedlecki, a redaktorem

naczelnym Pan Stanisław Biardzki - kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji.

Zarząd nie widzi potrzeby rejestracji kwartalnika. Zarząd stoi na stanowisku, aby pierwsze

wydanie ukazało się w styczniu/lutym 2016 r.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 3/2015 do umowy nr RS

640.1 .U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 14).

Ad. pkt 17

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 


