
Protokół Nr 157/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 2 października 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 155/2017 z dnia 25 września 2017 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

Powiatu Siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych.

4. Rozpatrzenie wniosków:

• Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu 

na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach 

powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2050W o długości 1 300 m 

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, 2. Opracowanie dokumentacji 

technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od 

cmentarza przez miejscowość Krzesk Majątek do miejscowości Kośmidry 

(odwodnienie, chodnik, nawierzchnia), 3. Wykonanie nakładki w ciągu drogi 

powiatowej nr 3642W od drogi nr 2 w kierunku miejscowości Tęczki,

• Pana Pawła Przesmyckiego - radnego Gminy Przesmyki o ujęcie w budżecie 

powiatu na 2018 r. wykonania chodnika w miejscowości Przesmyki o długości 

100 m w ciągu drogi powiatowej nr 3664W,

• Gminy Suchożebry w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615 W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) 

poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3635W (działki nr ew.: 87, 42/16) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew.42/15 w miejscowości Błogoszcz,

• 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 3604W w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 1385),

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3626W (działka nr ew. 358) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew.423/1 w miejscowości Paprotnia,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3628W w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 129) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 214/1,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do działki nr ew. 214/1,

• Elektrownia PV Smolanka sp. z o.o. Warszawa ul. Puławska 2 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z realizacją 

inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 869/1, 870/1, 

871/3,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 754/18),

• PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4A, 

w imieniu którego wystąpił MONT GAZ Siedlce

ul. Garwolińska 3/2 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3609W w miejscowości Nowe Opole (działka 

nr ew. 679) w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 522),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Purzec 



(działka nr ew. 759/3) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 754/18,

Pracownia Projektowa Eko-Sanel Siedlce ul. Unitów Pod

11/64 w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłodzie 

(działka nr ew. 988/2) oraz w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 806) 

gm. Kotuń”,

Pracownia Projektowa Eko-Sanel Siedlce ul. Unitów Pódl.

11/64 w sprawie uzgodnienia projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków 

(działka nr ew. 1418) gm. Kotuń”,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 361 IW w miejscowości Wola Suchożebrska (działka nr ew. 327) 

w celu budowy przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 314/3,

• pani Małgorzaty Stolarzewskiej Sierakowskiej - radnej Powiatu o ujęcie 

w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących zadań 

inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Przygody o długości 500 m, 2. 

Budowa chodnika na odcinku Krynica - Stany Duże w ciągu drogi powiatowej 

nr 3612W Mokobody - Nakory o długości 700 m oraz wykonanie nakładki 

bitumicznej na odcinku Krynica - Nakory o długości 1 450 m, 3. Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska 

o długości 1 500 m oraz przebudowa zakrętu w miejscowości Krześlin,

• dotyczącego wycinki dwóch drzew i uprzątnięcie terenu w zamian za pozyskane 

drewno,

• Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. 

wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. 

Budowa chodnika na odcinku Krynica - Stany Duże o długości 700 m, 2. 

Budowa chodnika oraz nakładki w miejscowości Podnieśno, 3. Wykonanie 

nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew.

5. Przyjęcie:

• sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2017,



• informacji nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2017/2018,

• informacji nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce 

z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.

6. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 155/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia gminom z terenu Powiatu Siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

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

• rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie 

w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących zadań 

inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2050W o długości 1 300 m w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, 2. 

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 

nr 3667W na odcinku od cmentarza przez miejscowość Krzesk Majątek 

do miejscowości Kośmidry (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia), 

3. Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 3642W od drogi nr 2 

w kierunku miejscowości Tęczki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

• rozpatrzył wniosek Pana Pawła Przesmyckiego - radnego Gminy Przesmyki 

o ujęcie w budżecie powiatu na 2018 r. wykonania chodnika w miejscowości 



Przesmyki o długości 100 m w ciągu drogi powiatowej nr 3664W. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2018 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej , na okres 10.10.2017 r. - 31.12.2038 r., ustalił opłatę za 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działki nr ew.: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew.42/15 w miejscowości Błogoszcz,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 1385),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3626W (działka nr ew. 358) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew.423/1 w miejscowości Paprotnia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

w miejscowości Rogóziec (działka nr ew. 129) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do działki nr ew. 214/1,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

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

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 214/1,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z realizacją inwestycji 

budowy farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 869/1, 870/1, 871/3,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 

kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 754/18) w dniu 



3.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3609W 

w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 679) w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

522),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

w miejscowości Purzec (działka nr ew. 759/3) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 754/18 

na okres 3.10.2017 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,

• pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłodzie 

(działka nr ew. 988/2) oraz w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 806) gm. 

Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej 

zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.80.2017 z dnia 

20 czerwca 2017 r.,

• pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Broszków 

(działka nr ew. 1418) gm. Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie 

drogowym drogi powiatowej zgodnie z decyzją zarządu Powiatu w Siedlcach nr 

D.6853.1.85.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW 

w miejscowości Wola Suchożebrska (działka nr ew. 327) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 314/3,

• rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stolarzewskiej - Sierakowskiej - radnej 

Powiatu o ujęcie w planie budżetu powiatu na 2018 r. wykonania następujących 

zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Przygody o długości 

500 m, 2. Budowa chodnika na odcinku Krynica - Stany Duże w ciągu drogi 

powiatowej nr 3612W Mokobody -- Nakory o długości 700 m oraz wykonanie 

nakładki bitumicznej na odcinku Krynica - Nakory o długości 1 450 m, 3.



Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska o długości 1 500 m oraz przebudowa zakrętu 

w miejscowości Krześlin. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.

• wyraził zgodę Panu na samodzielną wycinkę dwóch

drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki 

Wyrki na wysokości działki nr ew. 196 oraz działki nr ew. 191/1, w zamian za

pozyskane drewno i uprzątnięcie terenu,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o ujęcie w planie budżetu powiatu

na 2018 r. wykonania następujących zadań inwestycyjnych na drogach 

powiatowych: 1. Budowa chodnika na odcinku Krynica - Stany Duże

w ciągu drogi powiatowej nr 3612W o długości 700 m, 2. Budowa chodnika 

oraz nakładki w miejscowości Podnieśno, 3. Wykonanie nakładki w ciągu drogi 

powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.

Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu w sprawie 

wniosków.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2017 (zał. nr 3),

• informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2017/2018 (zał. nr 4),

• informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce 

z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 (zał. nr 5)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 6

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


