
Protokół Nr 148/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 7 sierpnia 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 147/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 

uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

do reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2017 r.

6. Rozpatrzenie wniosków:

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska

139 , w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3628W w miejscowości Suchodołek (działka nr ew. 197/1) 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 221/4),

• 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 Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

262/1), 

„KRANZ-GAZ” ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366IW 

w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1176) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32 

do budynku usługowego (działa nr ew. 1136/5),

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Warszawie ul. Równoległa 4a w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Mokobody (działka 

nr ew. 1176) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 

32 do budynku usługowego (działka nr ew. 1136/5),

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3656W (działka nr ew. 132) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 745/1 w miejscowości Zbuczyn ul. Lipowa,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3602W (działka nr ew. 814) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 244/3 w miejscowości Kępa,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 138 w miejscowości Grabianów,

• Pana Bogdana Wysockiego radnego Gminy Suchożebry o uwzględnienie 

w planach inwestycyjnych powiatu budowy zatoki autobusowej przy Szkole 

Podstawowej w Krześlinie, w ciągu drogi powiatowej nr 3615W,

• PPUH „GAW-BUD” Łosice ul. Ogrodowa 3 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 

87, 253) oraz w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Przyjęcie projektu odpowiedzi na wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej- 

Sierakowskiej - członka Zarządu Powiatu w Siedlcach.

8. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 147/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach (zał. nr 1) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 

Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 148/278/2017 w sprawie zmiany 

planu wydatków na zadania w 2017 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

w miejscowości Suchodołek (działka nr ew. 197/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 221/4),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 262/1),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366 IW 

w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1176) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32 do 

budynku usługowego (działa nr ew. 1136/5) w dniu 14.08.2017 r., ustalił opłatę 

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366 IW 

w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1176) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32 do budynku usługowego (działka 

nr ew. 1136/5) na okres 14.08.2017 r. - 31.12.2042 r., ustalił opłatę za pierwszy 



rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka nr ew. 132) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 745/1 

w miejscowości Zbuczyn ul. Lipowa,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3602W (działka nr ew. 814) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 244/3 w miejscowości Kępa,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 138 w miejscowości Grabianów,

• rozpatrzył wniosek Pana Bogdana Wysockiego radnego Gminy Suchożebry 

o uwzględnienie w planach inwestycyjnych powiatu budowy zatoki 

autobusowej przy Szkole Podstawowej w Krześlinie. Zarząd nie widzi 

możliwości wybudowania zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej 

w Krześlinie. Szerokość pasa drogowego przy szkole jest niewystarczająca na 

wykonanie normatywnej zatoki autobusowej o szerokości 3,0 m oraz chodnika 

dla pieszych o szerokości 1,5 m. W chwili obecnej na całej długości działki 

szkolnej wybudowany jest chodnik z płyt betonowych.

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 253) oraz 

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w dniach 9.08.2017 r. - 7.09.2017 r., ustalił opłatę 

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

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt odpowiedzi na wniosek 

Pani Małgorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej - członka Zarządu Powiatu w Siedlcach 

(zał. nr 5), zgłoszony podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 lipca br.

Ad. pkt 8

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


