
Protokół Nr 181/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 5 marca 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 180 z dnia 26 lutego 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne 

i kartograficzne w 2018 r.

4. Przyjęcie stanowiska w sprawie składowania odpadów w Kotuniu, będącego 

odpowiedzią na interpelację radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa, złożoną na 

XXXVII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 lutego br.

5. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany zapisów w ewidencji środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• mieszkańców miejscowości Modrzew o wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 3639W na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 3641W Zbuczyn-Tchórzew-Izdebki Kośny do 

skrzyżowania z drogą gminną nr 361314W do miejscowości Kolonia Modrzew 

(Pólka) długości 800 m,

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

Tworki 14, 08-112 Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 605 W 

w miejscowości Skórzec (działki nr ew.: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 

152/13) w celu budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

222/2),



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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3608W w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 407/8),

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

w Warszawie ul. Równoległa 4A, w imieniu której wystąpił

JT Projekt Warszawa ul. Płochocińska 111, lok. 111

w sprawie zezwolenia na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

nr: 3669W, 3622W w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1499, 1522) w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka o nagrodzenie dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu 

powiatu siedleckiego, podczas spotkania w „Mościbrody Dwór” w Mościbrodach 

w dniu 14 marca br.

8. Rozpatrzenie prośby Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego Aves w Stoczku 

Łukowskim o wsparcie finansowe na potrzeby IX Międzynarodowego Turnieju Piłki 

Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara...”

9. Rozpatrzenie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na współorganizowanie 

obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet dla Powiatowej Rady Kombatanckiej 

w Siedlcach.

10. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Domanice o zgłoszenie do rejestru zabytków 

Województwa Mazowieckiego pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości, 

znajdującego się na działce nr 1380 w miejscowości Domanice.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 180 z dnia 26 lutego 2018 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 181/350/2018 w sprawie ustalenia 

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie składowania odpadów 

w Kotuniu, będące odpowiedzią na interpelację radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa, 

złożoną na XXXVII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 lutego br. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian zapisów 

w ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

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

• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Modrzew o wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 3639W na odcinku 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3641W Zbuczyn-Tchórzew-Izdebki 

Kośny do skrzyżowania z drogą gminną nr 361314W do miejscowości Kolonia 

Modrzew (Pólka) długości 800 m. Zarząd nie widzi możliwości w obecnej 

chwili wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na w/w odcinku drogi 

powiatowej z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu. Zarząd 

rozważy wykonanie powyższego odcinka drogi powiatowej w terminie 

późniejszym, jeśli w budżecie powiatu będą środki finansowe na ten cel,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Skórzec (działki nr ew.: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 

152/13) w celu budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

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

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 222/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza 



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

nr ew. 407/8),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 

3622W w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1499, 1522) w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił nagrodzić dziesięciu 

najlepszych hodowców bydła z terenu powiatu siedleckiego. Nagrody wręczone zostaną 

podczas spotkania z hodowcami bydła mlecznego w dniu 14 marca br. w „Mościbrody Dwór” 

w Mościbrodach. Środki na zakup nagród w wysokości do 500 zł pochodzić będą z działu 750.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Steczkowskiego Towarzystwa Sportowego Aves 

w Stoczku Łukowskim jednogłośnie postanowił nie przeznaczać środków finansowych 

na organizację IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem 

zdobywała wiara..organizowanego w dniach 23 - 25 marca br. (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 

do 1 600 zł /dział 750/ na współorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, dla 

Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zgłoszenie do rejestru zabytków 

Województwa Mazowieckiego pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości, 

znajdującego się na działce nr 1380 w miejscowości Domanice (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


