
Protokół Nr 128/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 3 kwietnia 2017 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 127/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości 

w celu lokalizacji przystanku autobusowego.

4. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków 

finansowych na remont pobocza drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - 

objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 (ul. Okrężna) w miejscowości Nowe Opole,

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu 

budowy linii kablowej nn,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki (działka 

nr ew. 306/1) w celu umieszczenia napowietrznej linii oświetlenia drogowego,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiła

ELMO S.A. Zelków Kol. ul. Akacjowa 1 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3610W w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) w celu budowy 

napowietrznej linii elektroenergetycznej SN (po istniejącej trasie - wymiana 

przewodów i stanowisk słupowych),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Mirmar s.c. Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U51 Warszawa, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki (działka nr ew. 477) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 278),



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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) 

w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka 

nrew. 128/2),

• MIMMI Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłodzie 

(działka nr ew. 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250).

5. Zapoznanie z opiniami komisji Rady Powiatu.

6. Rozpatrzenie wniosku o przeznaczenie środków finansowych oraz materiałów 

promocyjnych na organizację Powiatowego Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca br. w DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach.

7. Wyrażenie zgody dyrektorowi SOSW w Stoku Lackim na utworzenie w roku szkolnym 

2017/2018 świetlicy szkolnej z etatem wychowawcy.

8. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno- 

Oświatowego „KORNEL” w Borkach Wyrkach o wsparcie XVIII Regionalnego 

Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.

9. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji insygniów Powiatu Siedleckiego.

10. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie jednej z głównych nagród laureatom XXVII 

Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

11. Przyjęcie projektu umowy między Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego 

Ukrainy a Powiatem Siedleckim (województwo mazowieckie) w Polsce.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 127/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 128/243/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego 

(zał. nr 1).

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie lokalizację przystanków komunikacyjnych służących 

obsłudze podróżnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny 

- Koszewnica - droga nr 2 w miejscowości Pieńki gm. Kotuń (działka nr ew. 130), w poboczu 

drogi przyległym do nieruchomości nr ew.: 309, 166 (strona prawa).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Gminie Kotuń części pasa 

drogowego w/w drogi powiatowej w celu budowy dwóch wiat przystankowych służących 

obsłudze podróżnych.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie powiatu na remont pobocza drogi powiatowej 

nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 (ul. Okrężna) 

w miejscowości Nowe Opole. Zarząd podjął decyzję, aby Powiat sfinansował 

zakup kruszywa do remontu pobocza powyższego odcinka drogi powiatowej,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu budowy linii kablowej nn,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 3W 

w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu umieszczenia 

napowietrznej linii oświetlenia drogowego,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) w celu budowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej SN (po istniejącej trasie - wymiana przewodów 

i stanowisk słupowych),



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W 

w miejscowości Borki (działka nr ew. 477) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 278),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka 

nrew. 128/2),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 242, 246, 250) w dniu 4.04.2017 r., ustalił opłatę 

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 242,246, 250) na okres 

4.04.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Rady Powiatu: 

Budżetu; Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy; Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 3 500 zł /dział 750/ 

organizację festynu kulturalno - rekreacyjnego pn.: Powiatowy Dzień Dziecka (zał. nr 4), 

w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach dla uczniów szkół z terenu powiatu 

siedleckiego . Festyn zaplanowany został na 2 czerwca br.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim dotyczący utworzenia w jednostce w roku 

szkolnym 2017/2018 świetlicy z etatem wychowawcy.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia 

Kulturalno - Oświatowego „KORNEL” w Borkach Wyrkach (zał. nr 5), jednogłośnie 

postanowił dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ zakup nagród dla uczestników XVIII 

Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt insygniów Powiatu Siedleckiego 

zgodnie z załącznikiem nr 6:

• herb Powiatu Siedleckiego,

• flagę Powiatu Siedleckiego,

• flagę stolik i banner Powiatu Siedleckiego,

• sztandar Powiatu Siedleckiego,

• pieczęcie Powiatu Siedleckiego

i zadecydował aby przygotować wniosek o opinię do Komisji Heraldyki przy Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu za kwotę do 400 zł /dział 750/ 

jednej z głównych nagród laureatowi XXVII Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 

(zał. nr 7). Festiwal zorganizowany zostanie w dniu 5 maja br. w sali widowiskowej Centrum 

Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce / o godz. 900 przedszkola, o godz. 1230 szkoły 

podstawowe i gimnazja/.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu wyrazi opinię na temat projektu umowy 

między Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy a Powiatem Siedleckim 

(województwo mazowieckie) w Polsce.

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


