
Protokół Nr 185/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 4 kwietnia 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 184 z dnia 26 marca 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Branżowej Szkoły 

I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

4. Zapoznanie z informacją w sprawie zamiaru utworzenia technikum w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach.

5. 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.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew. 1418) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 795/18 w miejscowości Broszków,

• w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W w celu remontu zjazdu na działkę nr ew. 210/3 w miejscowości 

Stary Bartków,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3605W (działka nr ew. 624) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 551 w miejscowości Chlewiska,

ENERGIA w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.

„Budowa i przebudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej SN 15 kV 

i nn 0,4 kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV, budowa 



złączy kablowych nn w miejscowości Opole Nowe gm. Siedlce” (działka 

nr ew. 679),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew. 283/1) 

w miejscowości Daćbogi poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4), 

na okres 5.04.2018 r. - 31.12.2048 r.,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zezwolenia na 

lokalizację inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3618W obręb 

Uziębły (działka nr ew. 93/1), obręb Hołubią (działka nr ew. 2697/1) w celu 

przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV,

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

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4) w terminie 5.04.2018 r.,

• mieszkańców miejscowości Osińskie o uwzględnienie w budżecie powiatu 

na rok 2018 środków finansowych na naprawę drogi powiatowej nr 3647W 

na odcinku Kamieniec-Dobrzanów, wycięcie zakrzaczeń, uzupełnienie ubytków 

żwirem, wyrównanie, obustronne udrożnienie rowów oraz dokonanie napraw 

przepustów na rowach melioracyjnych.

8. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącej Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach o ufundowanie nagród rzeczowych 

dla laureatów XLII edycji Olimpiady.

9. Wyłonienie Laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego za 2017 r.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 184 z dnia 26 marca 2018 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedłożoną przez kierownika Wydziału 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w sprawie zamiaru utworzenia 

technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (zał. nr 2). Zarząd stoi na 

stanowisku aby zrezygnować w 2018 r. z zamiaru utworzenia czteroletniego technikum dla 

uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 185/355/2018 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 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 185/356/2018 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych na terenie gminy Mokobody 

do kategorii dróg gminnych (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3604W (działka nr ew. 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 795/18 w miejscowości Broszków,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w celu remontu 

zjazdu na działkę nr ew. 210/3 w miejscowości Stary Bartków w dniu 

10 kwietnia br.,



• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3605W (działka nr ew. 624) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 551 w miejscowości Chlewiska,

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa i przebudowa sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowa kontenerowej stacji 

transformatorowej 15/04 kV, budowa złączy kablowych nn w miejscowości 

Opole Nowe gm. Siedlce” (działka nr ew. 679) zgodnie z decyzją Zarządu 

Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.182.2016 z dnia 10.01.2017 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka nr ew. 

283/1) w miejscowości Daćbogi poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4), 

na okres 5.04.2018 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,

• odpowiadając na pismo w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 3618W obręb Uziębły (działka nr ew. 93/1), obręb Hołubią 

(działka nr ew. 2697/1) w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej 

SN 15 kV, zaakceptował lokalizację projektowanej inwestycji zgodnie 

z załącznikiem mapowym,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Daćbogi (działka nr ew. 283/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/4) w terminie 5.04.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osińskie o uwzględnienie 

w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych na naprawę drogi 

powiatowej nr 3647W na odcinku Kamieniec-Dobrzanów, wycięcie zakrzaczeń, 

uzupełnienie ubytków żwirem, wyrównanie, obustronne udrożnienie rowów 

oraz dokonanie napraw przepustów na rowach melioracyjnych. Na powyższym 

odcinku drogi powiatowej Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny 

w Wodyniach przystąpiła do usuwania zakrzaczeń. W miarę możliwości



finansowych Powiatu nierówności będą uzupełniane żwirem i droga zostanie 

wyprofilowana równiarką.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przewodniczącej Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił 

o ufundowaniu nagród rzeczowych, za kwotę do 400 zł /dział 750/ laureatom XLII finału 

Okręgowego Olimpiady. Finał Okręgowy Olimpiady odbędzie się w dniach 20-21 

kwietnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica 

w Sejnach.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu będący Kapitułą Nagrody Starosty Siedleckiego wyłonił Laureatów

Nagrody Starosty Siedleckiego za 2017 r. (zał. nr 7).

Laureatami Nagrody Starosty Siedleckiego za 2017 r. zostali:

- w dziedzinie działalność gospodarcza: Pan 

- w dziedzinie działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie publicznej:

• Pan Stanisław Kaliński - Wójt Gminy Skórzec - nagroda w wysokości 1 000 zł,

• Pani

Pani

- nagroda w wysokości 1 000 zł, 

- nagroda w wysokości 1 000 zł.

Laureatem Nagrody Honorowej Starosty Siedleckiego została Pani Janina Ewa Orzełowska -

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

I


