
Protokół Nr 177/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 5 lutego 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 176 z dnia 29 stycznia 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 r.

4. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach 

o ufundowanie II nagrody rzeczowej w organizowanych w siedzibie Szkoły 

ogólnopolskich „Mistrzostwach Młodych Kelnerów 2018”.

5. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach 

o dofinansowanie wyjazdu na międzynarodowe zawody Irish Open 2018 (Puchar 

Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu).

6. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 366/9),

• 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 3663W w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

garażowego (działka nr ew. 231),

• 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 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu 



budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 445/8),

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

wystąpił „Proelbud” Usługi Elektrotechniczne Siedlce

ul. Floriańska 55 w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3659W w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 300/1, 455) sieci 

elektroenergetycznej powyżej 1 kV i poniżej 1 kV (linia kablowa SN 15 kV oraz 

nn 0,4 kV),

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 503),

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3655W w miejscowości Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 29/4),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W (działka nr ew. 2452) 

w miejscowości Mordy poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz przebudowa stanowiska 

słupowego,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2452) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz 

ze złączem kablowym oraz przebudowa stanowiska słupowego w terminie 

6.02.2018 r„

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu 



budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

1863),

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu dwóch istniejących zjazdów 

z drogi powiatowej nr 3617W na działkę nr ew. 285 w miejscowości Korczew,

• Związek Komunalny „Paprotnia” w Paprotni w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 245/2”,

• Wójta Gminy Korczew w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz projektu „Łączy nas Bug”, 

przewidziane do realizacji w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 91),

7. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 176 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 177/344/2018 w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2018 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 3 w Siedlcach (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 800 zł /dział 750/ 

zakup nagrody rzeczowej za zajęcie II miejsca w ogólnopolskich „Mistrzostwach Młodych 

Kelnerów 2018”. Mistrzostwa odbędą się w dniu 13 marca 2018 r. w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” 

w Siedlcach (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ 



wyjazd zawodników na międzynarodowe zawody Irish Open 2018 (Puchar Świata 

w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu). Zawody odbędą się w dniach 1 - 4 marca br. 

w Dublinie.

Ad. pkt 6

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 366/9),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663 W 

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 231),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 445/8),

• zaakceptował lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3659W 

w miejscowości Żdżar (działki nr ew.: 300/1, 455) sieci elektroenergetycznej 

powyżej 1 kV i poniżej 1 kV (linia kablowa SN 15 kV oraz linia kablowa nn 

0,4 kV),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 503),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 29/4),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W (działka 

nr ew. 2452) w miejscowości Mordy poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem 

kablowym oraz przebudowa stanowiska słupowego na okres 6.02.2018 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 3665W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 2452) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze 

złączem kablowym oraz przebudowa stanowiska słupowego w terminie 

6.02.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615 W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy przyłącza 

kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),

• wyraził zgodę na wykonanie remontu dwóch istniejących zjazdów z drogi 

powiatowej nr 3617W na działkę nr ew. 285 w miejscowości Korczew,

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogi 

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

działkę nr ew. 245/2”,

• uzgodnił w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego warunki 

zabudowy określone w projekcie decyzji Wójta Gminy Korczew, znak 

GP.6733.01.2018 z dnia 2.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz projektu „Łączy nas Bug”, 

do realizacji w miejscowości Laskowice (działka nr ew. 91),

Ad. pkt 7

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


