
Protokół Nr 182/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 12 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 181 z dnia 5 marca 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania 

spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 

oraz sposobu jej rozliczania.

5. Rozpatrzenie prośby Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o ufundowanie nagród dla 

dzieci i młodzieży - finalistów eliminacji powiatowych XLI edycji Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• o ustalenie prawa własności do drzewa gatunek dąb szypułkowy rosnącego przy 

drodze powiatowej nr 3615W na działce nr ew. 203 obręb Ogrodniki,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

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

robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do działki nr ew. 444/1 w terminie 15.03.2018 r.,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 423) 

w miejscowości Cielemęc poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

444/1), na okres 16.03.2018 r. - 31.12.2048 r„



• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 363IW w miejscowości Kolonia-Mordy (działka nr ew. 1213) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do zasilania budynku inwentarskiego (działka nr ew. 1402/4), na okres 

21.03.2018 r. - 31.12.2048 r.,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 363IW w miejscowości Kolonia-Mordy (działka nr ew. 1213) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku inwentarskiego (działka 

nr ew. 1402/4), w terminie 21.03.2018 r.,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części decyzji 

o warunkach zabudowy dotyczącej działki nr ew. 483/2 w miejscowości 

Wodynie,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu 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. 208/5),

• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków, w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Przywory Duże (działki nr ew.: 712, 285) w celu lokalizacji doziemnego 

telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego.

7. Rozpatrzenie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na współorganizację 

Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu siedleckiego.

8. Przyjęcie informacji na temat podziału środków na zadania z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2018 rok.

9. Zaopiniowanie:

• sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

w 2017 r.,

• sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach w 2017 r.



10. Rozpatrzenie prośby IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach o ufundowanie 

wyjazdu do Powiatu Oberhavel dla laureatów regionalnego Konkursu Recytacji Poezji 

i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o dofinansowanie 

zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn. „Kto Ty jesteś?... Polak 

mały”, organizowanego w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskanie niepodległości.

12. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie „Powiatowego Dyktanda o Pióro Starosty 

Siedleckiego”.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 181 z dnia 5 marca 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 1) 

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 800 zł zakup nagród dla 

dzieci i młodzieży - finalistów eliminacji powiatowych XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” (zał. nr 3). Finał eliminacji na 

szczeblu powiatowym odbędzie się 14 marca br. w budynku Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach ul. Żytnia 39.



Ad. pkt 6

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

• uznał, że prawo własności do drzewa gatunek dąb szypułkowy rosnącego przy 

drodze powiatowej nr 3615 W, na działce nr ew. 203 obręb Ogrodniki, należy do 

właściciela powyższej działki,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 

423) w miejscowości Cielemęc w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki 

nr ew. 444/1 w terminie 15.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 

423) w miejscowości Cielemęc poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

444/1), na okres 16.03.2018 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 363 IW 

w miejscowości Kolonia-Mordy (działka nr ew. 1213) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

inwentarskiego (działka nr ew. 1402/4), na okres 21.03.2018 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 363 IW 

w miejscowości Kolonia-Mordy (działka nr ew. 1213) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do zasilania budynku inwentarskiego (działka nr ew. 1402/4), w terminie 

21.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• po zapoznaniu się z treścią pisma Wójta Gminy Wodynie, znak sprawy: 

IGR.6730.7.2017 w sprawie zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

z możliwością zastosowania poddasza użytkowego na cele mieszkalne oraz 

budynku gospodarczo-garażowego na działce ewid. nr 483/2 w miejscowości 



Wodynie, nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji w zakresie 

rodzaju zabudowy z mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę zagrodową,

• 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. 208/5),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Przywory Duże (działki nr ew.: 712, 285) w celu lokalizacji doziemnego 

telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 

do 1 200 zł /dział 750/ na współorganizację Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 

powiatu siedleckiego (zał. nr 5). Eliminacje Powiatowe Turnieju odbędą się 23 marca br. 

w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację na temat podziału środków na zadania 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 

2018 rok (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował sprawozdania:

• z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

w 2017 r. (zał. nr 7),

• z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

w 2017 r. (zał. nr 8)

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

merytorycznych Komisji.



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę o ufundowanie wyjazdu do 

Powiatu Oberhavel dla laureatów regionalnego Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy 

Niemieckojęzycznej LORELEY.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 600 zł /dział 750/ 

zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Kto Ty jesteś? ... Polak mały”, 

organizowanego w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestnikom 

konkursu wręczone zostaną materiały promocyjne będące w Wydziale Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie „Powiatowego 

Dyktanda o Pióro Starosty Siedleckiego” (zał. nr 10) oraz przeznaczył środki finansowe 

w kwocie do 1 000 zł /dział 750/ na zakup nagród uczestnikom Dyktanda (nagrody dla 

pierwszych trzech miejsc w trzech kategoriach). Zarząd zaakceptował projekt regulaminu 

„Powiatowego Dyktanda o Pióro Starosty Siedleckiego”.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


