
Protokół Nr 173/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 8 stycznia 2018 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 171 z dnia 27 grudnia 2017 r. i protokołu nr 172 z dnia 29 grudnia 

2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego 

na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu 

w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

7. Zatwierdzenie „Planu wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg Powiatu 

Siedleckiego na rok 2018”.

8. Rozpatrzenie oferty Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach 

dotyczącej usługi w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów na drogach powiatowych nr: 

3675W, 3662W.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 42/15) na okres 19.01.2018 r. - 31.12.2033 r„

• Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Pruszynek 49D

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3646W w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu wykonania



przyłączy kanalizacji sanitarnej w terminie 9.01.2018 r. - 13.01.2018 r.

(wg harmonogramu),

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

wystąpił WIMNET Pasynki 42, 16 - 060 Zabłudów

w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r..

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

w miejscowości Wólka Biernaty (działka nr ew. 122/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 141) w terminie 9.01.2018 r.,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka nr ew. 122/1) 

w miejscowości Wólka Biernaty poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 141/1, na okres 9.01.2018 r. -

31.12.2048 r.,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 42/15) w terminie 19.01.2018 r.,

PPHU ANWO Pruszynek 48B w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszynek (działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego na okres 1.01.2018 r. - 31.12.2027 r.,

• Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie 

sieci kanalizacji sanitarnej na okres 1.01.2018 r. - 31.12.2037 r.,

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

HH^H^MM^akład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3665W w miejscowości Mordy w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz przebudowy 

jednego stanowiska słupowego,



• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3608W (działka nr ew. 292/2) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 328/2 w miejscowości Kisielany Żmichy,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 128/2,

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

łnstalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3673W w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 347/11),

• 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 3666W w miejscowości Cielemęc (działka nr ew. 423) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 444/2),

• 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 2050W w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 

1041/1) w celu podwieszenia nowego obwodu typu AsXSn 4x70 mm2 

po istniejącej trasie od słupa nr 2 3-5 do słupa 3-8 oraz wymianę słupa nn,

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu 

publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie szkoły podstawowej 

o przedszkole oraz przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, do realizacji 

w miejscowości Krześlin (działki nr ew.: 472/4, 430/2, 472/1, 473/4, 431/2, 

432),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki nr ew.: 154/3, 

253) w miejscowości Błogoszcz poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 



przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 154/4, na okres 9.01.2018 r. - 

31.12.2048 r„

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 154/3, 253) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 154/5 w terminie 10.01. 

2018 r.

10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Mercedes Benz CLK 320, o nr VIN:

i nr rej. KN 51 PBF oraz jego fizyczna likwidacja.

11. Dokonanie fizycznej likwidacji motoroweru marki BAOTIAN BT 49QT, o nr VIN:

i nr rej. WM 159A poprzez przekazanie przedsiębiorcy 

prowadzącemu stację demontażu lub do punktu zbierania pojazdów.

12. Zapoznanie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego - pismo 

nr WNP-S.4131.21.2017.MR z dnia 22 grudnia 2017 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2018 r.

15. Rozpatrzenie prośby Prezesa UKS „TRAPEZ” w Łysowie o sfinansowanie zakupu 

nagród, pucharów, medali dla uczestników Powiatowego Turnieju Koszykówki oraz 

XIX Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego.

16. Rozpatrzenie prośby Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie 16 pucharów dla 

zwycięzców plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 2017 r.

17. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu siedleckiego w części dotyczącej 

dróg - stan na 31.12.2017 r.

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 171 z dnia 27 grudnia 2017 r.

i protokół nr 172 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/334/2018 w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2018 rok (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/335/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/336/2018 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/337/2018 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził „Plan wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg Powiatu Siedleckiego na rok 2018” (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zlecić Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach wykonanie usługi polegającej na usunięciu samosiewek 

drzew i krzewów oraz pielęgnację koron drzew, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3662W 

Mokobody..Zaliwie Piegawki - Niwiski na odcinku Żuków...Niwiski na długości 3 600 mb

i w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż - Kopcie na odcinku 

Polaki - Czarnowąż na długości 4 400 mb (zał. nr 6). Zarząd zaakceptował stawkę za 

wykonanie usługi w wysokości 1,30 zł za 1 mb drogi.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15) na 

okres 19.01. 2018 r. - 31.12.2033 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 3646W

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu wykonania przyłączy 

kanalizacji sanitarnej w terminie 9.01.2018 r. - 13.01.2018 r.

(wg harmonogramu), ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.127.2015 z dnia 21.03.2016 r. poprzez 

zmianę zapisu: „zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka nr ew. 476/1) w celu 

budowy wzdłuż pasa drogowego podziemnych linii kablowych SN 15 kV 

w poboczu gruntowym (nieutwardzonym) - strona lewa oraz wykonanie 

czterech przecisków poprzecznych na wysokości działek: 596, 447/2, 458, 555” 

na zapis:

„....zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy (działka ewid. nr 476/1, 493/1, 

477/1) w celu budowy linii kablowej SN 15 kV i linii kablowej nn 0,4 kV wraz 

ze złączami zlokalizowanymi w linii ogrodzeń, urządzenia umieszczone zostaną 

w poboczu gruntowym pasa drogowego po stronie lewej oraz wykonanie sześciu 

przejść poprzecznych”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

w miejscowości Wólka Biernaty (działka nr ew. 122/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 141) w terminie 9.01.2018 r.-przecisk 

poprzeczny pod jezdnią, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka nr ew. 

122/1) w miejscowości Wólka Biernaty poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 141/1, 

na okres 9.01.2018 r. -- 31.12.2048 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 3632W 

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ew. 42/16) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 42/15) w terminie 19.01.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 94, 140, 174, 175/6) poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego na okres 1.01.2018 r. — 31.12.2027 r. 

(kontynuacja decyzji nr D.6852.304.2015 z dnia 5.10.2015 r.), ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej na okres 1.01.2018 r. - 31.12.2037 r. (kontynuacja decyzji nr 1-7332- 

1-67/06 z dnia 11.12.2006 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2452) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz 

przebudowy jednego stanowiska słupowego,

• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3608W (działka nr ew. 292/2) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 328/2 w miejscowości Kisielany Żmichy,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do działki nr ew. 128/2,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W 

w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu budowy przyłącza 



kablowego elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 347/11),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Cielemęc (działka nr ew. 423) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 444/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W 

w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu 

podwieszenia nowego obwodu typu AsXSn 4x70 mm2 po istniejącej trasie 

od słupa nr 2 3-5 do słupa 3-8 oraz wymianę słupa nn,

• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Suchożebry znak 

GIK.6733.11.2017 z dnia 29.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji 

celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie szkoły podstawowej 

o przedszkole oraz przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, do realizacji 

w miejscowości Krześlin (działki nr ew.: 472/4, 430/2, 472/1, 473/4, 431/2, 

432),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki nr ew.:

154/3, 253) w miejscowości Błogoszcz poprzez umieszczenie

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 154/4, 

na okres 9.01.2018 r. - 31.12.2048 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 154/3, 253) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do działki nr ew. 154/5 w terminie 10.01.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 8):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Mercedes Benz CLK



320, o nr VIN: i nr rej. KN 51 PBF z wartością

początkową 12 300 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dokonaniu fizycznej likwidacji

motoroweru marki BAOTIAN BT 49QT, o nr VIN: i nr rej. WM 159A,

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu zbierania 

pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego - pismo nr WNP-S.4131.21.2017.MR z dnia 22 grudnia 2017 r., 

stwierdzającym nieważność uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnym Powiatu Siedleckiego, w części dotyczącej § 2 ust. 3 uchwały (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/338/2018 w sprawie wyboru 

oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku 

(zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/339/2018 w sprawie ustalenia 

przerw w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2018 r. 

(zał. nr 12).



Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Trapez” w Łysowie (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił dofinansować zakup nagród 

w postaci sprzętu sportowego, pucharów i medali dla uczestników zawodów sportowych:

• Powiatowy Turniej Koszykówki - dofinansowanie do 700 zł brutto,

• XIX Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego - dofinansowanie do 700 zł brutto.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Tygodnika Siedleckiego (zał. nr 14), jednogłośnie 

postanowił ufundować 16 pucharów laureatom plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców 2017 roku. Środki finansowe na zakup pucharów w wysokości 1 400 zł brutto 

pochodzić będą z działu 750.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu 

siedleckiego w części dotyczącej dróg - stan na 31.12.2017 r.

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


