
Protokół Nr 145/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 21 lipca 2017 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 144/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów wydatków na zadania w 2017 r. w dziale 
700 rozdziale 70005.

7. Rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków numerem 0 Pow- 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.

8. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie letniego wypoczynku dziecka z terenu 
powiatu siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 
oświęcimskiego.

9. Likwidacja środka trwałego i pozostałego środka trwałego.
10. Rozpatrzenie wniosków:

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił:
Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 

139, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 
oraz drogi powiatowej nr 3629W w miejscowości Wólka Soseńska (działki nr 
ewid. 454, 55) w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego 
nn 0,4 kV do budynku gospodarczego (działka nr ewid. 342),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich
25, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W 
w miejscowości Krześlinek (działka nr ewid.80) w celu budowy przyłącza 
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 
(działka nr ewid. 111),

• Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych
„BUDOKAN”: ul. Berka Joselewicza 2, Łosice, w sprawie zajęcia pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 363 IW w miejscowości Wólka Leśna (działki 
nr ewid. 647/3, 27/3) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,



• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki-Wyrki (działka nr ewid.306/1) 
w celu umieszczenia napowietrznej linii oświetlenia drogowego,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 
z drogi powiatowej nr 3637W (działka nr ewid. 338) do nieruchomości 
stanowiącej działkę nr ew. 298 w miejscowości Łęcznowola,

• ELMAZ- Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 
w miejscowości Stany Duże (działka nr ewid. 131/1) w celu prowadzenia robót 
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 
kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ewid. 197/1),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka nr ewid. 131/1) 
w miejscowości Stany Duże poprzez umieszczenie przyłącza 
elektroenergetycznego nn 0,4 kV,

• Telekom System Sp. z o.o. ul. Żelechowska 22, Łuków w sprawie 
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W Siedlce- 
Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) działka nr ewid. 721 
Przywory Duże w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza 
światłowodowego.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 144/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 
2017 2020 (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat 
Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 
(zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 145/275/2017 w sprawie zmiany 
planów wydatków na zadania w 2017 r. w dziale 700 rozdziale 70005 (zał. nr 4).

Ad.pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem o powierzchni 0,1224 ha
położoną w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 5)

•y

Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 nr działki w wysokości 60 zł.
60 zł/m x 1224 m = 73 440 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad.pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych 
w wysokości 500 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dziecka pochodzącego z terenu 
powiatu siedleckiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 
oświęcimskiego (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie fizycznej likwidacji środka 

trwałego w postaci dźwignicy ręcznej dwustanowiskowej o numerze inwentarzowym 

1/641-1/1/5/50, poprzez jej demontaż i przekazanie do punktu skupu złomu, zdjęcie 

z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa po przekazaniu do punktu skupu 

złomu, oraz wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa pozostałego środka trwałego w postaci telefonu telefonii mobilnej NOKIA 515 

Play White o numerze inwentarzowym 11/629-1/92/3/96 (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:
• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

oraz drogi powiatowej nr 3629W w miejscowości Wólka Soseńska (działki 
nr ewid. 454, 55) w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego 
nn do budynku gospodarczego (działka nr ewid. 342), ustalił warunki 
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W 
w miejscowości Krześlinek (działka nr ewid.80) w celu budowy przyłącza 
kablowego elektroenergetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka 
nr ewid. 111), ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 IW 
w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ewid. 647/3, 27/3) w celu wykonania 



sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie 24.07.2017 r. - 08.08.2017 r., ustalił 
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 
z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 
w miejscowości Borki-Wyrki (działka nr ewid.306/1) w celu umieszczenia 
napowietrznej linii oświetlenia drogowego, ustalił warunki zezwolenia zgodnie 
z wnioskiem,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 
nr 3637W (działka nr ewid. 338) do nieruchomości stanowiącej działkę 
nr ew. 298 w miejscowości Łęcznowola, określając parametry techniczne,

• zezwolił na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 
w miejscowości Stany Duże (działka nr ewid. 131/1) w celu prowadzenia robót 
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 
do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ewid. 197/1), w terminie 
24.07.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działka 
nr ewid. 131/1) w miejscowości Stany Duże poprzez umieszczenie przyłącza 
elektroenergetycznego nn, na okres 21.07.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę 
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za kolejny rok 
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 
Siedlce-Domanice -- granica województwa (Wólka Zastawska) działka 
nr ewid. 721 Przywory Duże w celu lokalizacji doziemnego 
telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego, ustalił warunki zezwolenia 
zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem 

do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlach o zwołanie w dniu 28 lipca br. 
o godz. 14°° Sesji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad:

• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

• podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 
Powiatu Siedleckiego.

• podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym 
i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

• podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane 
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki.

Pani Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska Członek Zarządu zgłosiła prośbę o wycięcie 

krzewów znajdujących się w pasie drogowym w miejscowości Borki Siedleckie oraz drzewa 



w pasie drogowym w miejscowości Krześlin, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu 

uczestników ruchu drogowego.

Na tym protokół zakończono

Protokółowała Edyta Kopczyk


