
Protokół Nr 131/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 24 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 130/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

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

gruntów i budynków nr pow. 0,0620 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.

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

gruntów i budynków ni^^H 0 pow. 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.

5. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach o uhonorowanie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu za szybką 

i pomocną reakcję w zdarzeniu w dniu 3 kwietnia br. oraz za prawidłową postawę 

strażacką.

6. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród uczestnikom konkursów w ramach XV 

Rodzinnego Pikniku w Zelkowie Kol.

7. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia na rzecz edukacji prozdrowotnej i aktywnego 

stylu życia „DZIAŁAMY DZIAŁAMY” z siedzibą w Warszawie ul. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej o dofinansowanie III Mazowieckiego Duatlonu Doliną Liwca.

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie o dofinansowanie zakupu 

nagród i pucharów dla uczestników biegów podczas XXVI Festynu Majowego 

w Seroczynie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 116),

• Pracownia Projektowa Eko-Sanel Siedlce ul. Unitów Pódl. 11/64 w sprawie 

uzgodnienia projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Broszków gmina Kotuń”,



• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 449),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka 

Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3617W (działka nr ew. 655) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

665/1 w miejscowości Krześlin,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/3) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC oraz przyłącza 0 40 

do nieruchomości (działka nr ew. 498),

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, Oddział 

Zakład Gazowniczy Warszawa, Gazownia w Siedlcach ul. Garwolińska 88 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3655W w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 147),

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, Oddział 

Zakład Gazowniczy Warszawa, Gazownia w Siedlcach ul. Garwolińska 88 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3655W w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 147),

• Burmistrz Miasta i Gminy Mordy w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3677W w celu 

włączenia do istniejącej sieci projektowanych przyłączy: wodociągowego 

i kanalizacji sanitarnej, 3676W w celu wykonania przecisku poprzecznego dla 

w/w przyłączy w miejscowości Mordy,



• Burmistrz Miasta i Gminy Mordy w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3676W (działka nr 

ew. 2079) w miejscowości Mordy w celu budowy linii energetycznej kablowej 

dla oświetlenia terenu,

• Wójt Gminy Zbuczyn w sprawie zmiany w części decyzji Zarządu Powiatu

nr D.6853.2.34.2017 z dnia 21.03.2017 r. - zmiana terminów w harmonogramie 

robót.

• w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego dla 

budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 159/3, 159/4) w miejscowości 

Grabianów gm. Siedlce”,

• 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 3608W w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24),

• Wójt Gminy Domanice w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. w celu 

budowy sieci elektroenergetycznej - linii oświetlenia ulicznego

10. Przyjęcie projektu stanowiska w sprawie „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

powstałego w wyniku uchwalenia Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 

29 kwietnia 2016 r.”, złożonego przez Kancelarię Radcy Prawnego

reprezentującego Pana

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej wniosków w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-Moduł Il-pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia 

zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12. Zapoznanie z oświadczeniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

w Warszawie o rozwiązaniu z dniem 10.04.2017 r. umowy nr RPMA.09.01.00-14-5507 

z dnia 30.01.2017 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na przyszłość” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 

9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 



wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.

13. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Siedleckiego”.

14. Przyjęcie projektu umowy udostępnienia na potrzeby infrastruktury teleinformacyjnej 

(ICT 25146) pomiędzy Powiatem Siedleckim, a T-Mobile Polska S.A. z siedzibą 

w Warszawie.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 129/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem o pow. 0,0620 ha, położoną

w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 1).

Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 50 zł.

50 zł/m2 x 620 m2 = 31 000 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ^^^|o pow. 0,1224 ha, położoną 

w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 2).

Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 50 zł.

50 zł/m2 x 1224 m2 = 61 200 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił uhonorować druhów Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Skórcu za szybką i pomocną reakcję i uratowanie od spalenia domu mieszkalnego 

rodzinie z miejscowości Dąbrówka Stany w dniu 3 kwietnia br. (zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować nagrody, za kwotę 400 zł dla 

zwycięzców rozgrywek sportowych, odbywającego się w ramach XV Rodzinnego Pikniku 

organizowanego przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski Zespołu Oświatowego 

w Zelkowie Kolonii, Radę Sołecką Żelkowa Kolonii wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Chodowie (zał. nr 5). Piknik zorganizowany zostanie na terenie Zespołu Oświatowego 

w Zelkowie Kolonii w dniu 21 maja br. i ma charakter otwarty, o zasięgu powiatowym.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup nagród dla 

uczestników III Mazowieckiego Duatlonu Doliną Liwca (zał. nr 6). Duatlon Doliną Liwca to 

sportowo-rekreacyjna impreza promująca walory turystyczne powiatu siedleckiego.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie (zał. nr 7), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1 000 zł zakup nagród i pucharów dla 

uczestników biegów odbywających się w ramach XXVI Festynu Majowego w Seroczynie 

organizowanego dla uczczenia rocznicy uchwaleni Konstytucji 3 Maja. Formuła biegu jest 

otwarta, corocznie uczestniczy w nim kilkudziesięciu zawodników z terenu powiatu 

siedleckiego.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

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

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka nr ew. 116),

• uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Broszków gmina Kotuń”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 449) w dniu 25.04.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn na okres 

25.04.2017 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,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka 

nr ew. 655) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 665/1 w miejscowości 

Krześlin,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC oraz przyłącza 0 40 do nieruchomości 

(działka nr ew. 498),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 147) na okres 27.04.2017 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,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 147) w dniu 27.04.2017 r., ustalił opłatę 

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3677W 

w celu włączenia do istniejącej sieci projektowanych przyłączy: 

wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 3676W w celu wykonania przecisku 

poprzecznego dla w/w przyłączy w miejscowości Mordy,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3676W 

(działka nr ew. 2079) w miejscowości Mordy w celu budowy linii energetycznej 

kablowej dla oświetlenia terenu,

• orzekł zmienić w części decyzję nr D.6852.34.2017 z dnia 21 marca 2017 r. 

dotyczącą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 205IW 

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu wykonania kanalizacji sanitarnej, 



poprzez zmianę terminów w harmonogramie robót (załącznik nr 1 stanowi 

integralną część decyzji),

• uzgodnił projekt decyzji pn: „Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 159/3, 159/4) w miejscowości Grabianów 

gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej 

nr 3686W zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.17.2017 

z dnia 27 lutego 2017 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24),

• wyraził zgodę na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice Kolonia w celu budowy sieci elektroenergetycznej - 

kablowej linii oświetlenia ulicznego.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt stanowiska w sprawie „Wezwania 

do usunięcia naruszenia prawa powstałego w wyniku uchwalenia Uchwały Rady Powiatu

w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r.”, złożonego przez Kancelarię Radcy Prawnego

reprezentującego (zał. nr 9) i skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 131/249/2017 w sprawie ustalenia 

zasad oceny formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- 

Moduł II-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na 

podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (zał. nr 10).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu zapoznał się z oświadczeniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie o rozwiązaniu z dniem 10.04.2017 r. umowy 

nr RPMA.09.01.00-14-5507 z dnia 30.01.2017 r. o dofinansowanie realizacji projektu „Szansa 

na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 



„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 (zał. nr 11).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 

dla Powiatu Siedleckiego” (zał. nr 12) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy udostępnienia na potrzeby 

infrastruktury teleinformacyjnej (ICT 25146), pomiędzy Powiatem Siedleckim a T-Mobile 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 12 (zał. nr 13). Przedmiotem Umowy jest 

udostępnienie T-Mobile powierzchni nadbudówki na dachu, części dachu oraz ściany budynku 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 40, na potrzeby 

eksploatacji i utrzymania przez T-Mobile zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych 

wraz z niezbędną infrastrukturą.

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


