
Protokół Nr 174/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 15 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 173 z dnia 8 stycznia 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

4. Przyjęcie informacji o działalności:

• Związku Powiatów Polskich w 2017 roku,

• Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2017 roku.

5. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

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

stanowiącej działki nr ew.: 172, 173 w miejscowości Grabianów,

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

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

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 672),

• Związek Komunalny „Paprotnia” w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację 

i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W (działka nr ew. 

249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 245/2 w miejscowości 

Paprotnia,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 1862),



• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zmiany w części decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji obejmującej instalację zbiorników gazowych 

na działce nr ew. 113 w miejscowości Wola Wodyńska, poprzez zmianę numeru 

ewidencyjnego działki z nr 113 na nr 113/2.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o dofinansowanie zakupu 

nagród uczestnikom VII Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Wiśniewie o wsparcie finansowe organizacji 

w dniu 21 stycznia br. o godz. 1300 IX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

„Kolędnicze Serce Polskie”.

8. Rozpatrzenie prośby Polskiego Impresariatu Artystycznego ARTOS-GROUPE z Łodzi 

o pomoc w organizacji koncertu spektaklu „MOJŻESZ - Bóg ojców naszych posłał 

mnie do Was”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 136/259/2017 Zarządu Powiatu 

w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem 

pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego.

10. Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Paprotnia na lata 

2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 173 z dnia 8 stycznia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 174/340/2018 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 

w 2018 roku (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje o działalności:

• Związku Powiatów Polskich w 2017 roku (zał. nr 2),



• Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2017 roku 

(zał. nr 3)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu.

Ad. pkt 5

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

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

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

172, 173 w miejscowości Grabianów,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 672),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

245/2 w miejscowości Paprotnia,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działka nr ew. 1862),

• nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji obejmującej instalację zbiorników gazowych na działce nr ew. 113 

w miejscowości Wola Wodyńska, poprzez zmianę numeru ewidencyjnego 

działki z nr 113 na nr 113/2. Zmiana podyktowana jest podziałem nieruchomości 

wynikającym z decyzji Starosty Siedleckiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej nr 557/2017 z dnia 17.07.2017 r.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 600 zł /dział 750/ 

zakup nagród uczestnikom VII Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim (zał. nr 5). 

Zjazd zorganizowany zostanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Stoku Lackim w dniach 9-11 lutego br.



Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 750/ 

zakup pucharów laureatom IX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze 

Serce Polski” (zał. nr 6). Festiwal zorganizowany zostanie 21 stycznia br. w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Śmiary. Organizatorem Festiwalu jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Impresariatu Artystycznego 

AR.TOS-GROUPE z Łodzi o pomoc w organizacji koncertu spektaklu „MOJŻESZ - Bóg 

ojców naszych posłał mnie do Was” (zał. nr 7). Starosta Siedlecki postanowił o objęciu 

honorowym patronatem powyższego koncertu.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 174/341/2018 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 136/259/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie 

ustalenia zasad gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 8).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Paprotnia na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”

Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

I


