
Protokół Nr 187/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 16 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 186 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

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

i kartograficzne w 2018 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.

7. Podjęcie decyzji w sprawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej 

za usługi wodne nr 550/ZZ/Sokołów Podlaski/OS/2018/MN.

8. Podjęcie decyzji w sprawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej 

za usługi wodne nr 474/ZZ/Sokołów Podlaski/OS/2018/MN.

9. Podjęcie decyzji w sprawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej 

za usługi wodne nr 553/ZZ/Sokołów Podlaski/OS/2018/MN.

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

zadań realizowanych w 2018 r.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach o dofinansowanie 

wyjazdu drużyny piłki ręcznej dziewcząt na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej.

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Astra, nr VIN:

nr rejestracyjny: WSI 90GS oraz dokonanie jego fizycznej 

likwidacji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane.

15. Rozpatrzenie wniosków:

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 

Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu budowy przyłącza kablowego 

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

237),

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działka nr ew. 1415/2),

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 492),

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka nr ew. 1210/7) obręb Strzała w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV (działka nr ew. 1210/2),

• w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3604W (działka nr ew. 1125) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

656 w miejscowości Trzemuszka,

• P4 sp. z o.o. Warszawa ul. Taśmowa 7 w sprawie wyrażenia zgody 

na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 20 m do 15 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica dla 

projektowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii 

komórkowej Play nr SDC4403B na działce nr ew. 786,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ew. 833) w miejscowości 

Łupiny poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 



0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 727), na okres 19.04.2018 r. - 

31.12.2048 r.

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny 

(działka nr ew. 833) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 727) w terminie 17.04.2018 r.,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 719/1),

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 526) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 182/8),

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przy wory Duże (działka nr ew. 712) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działka nr ew. 789/6),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki nr ew.: 140, 137/4) 

w miejscowości Pruszynek poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

173/1), na okres 18.04.2018 r. - 31.12.2048 r.

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki nr ew.: 

140, 137/4) w miejscowości Pruszynek w celu prowadzenia robót polegających 

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

mieszkalnego (działka nr ew. 173/1), w terminie 18.04.2018 r.

16. Rozpatrzenie prośby Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo- 

Humanistycznego w Siedlcach o zorganizowanie w dniu 7 maja br. w DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach spotkania kulturalnego dla uczestników 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tydzień Międzynarodowy”.

17. Rozpatrzenie prośby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach 

o ufundowanie jednej z głównych nagród dla laureatów XXVIII Siedleckiego Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu, organizowanego w dniu 10 maja br.



18. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno- 

Oświatowego „Kornel” w Borkach Wyrkach o dofinansowanie organizacji 

XIX Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach 

Wyrkach.

19. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 186 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 187/360/2018 w sprawie ustalenia 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 187/361/2018 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 187/362/2018 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 187/363/2018 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu punktu z porządku obrad posiedzenia.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu punktu z porządku obrad posiedzenia.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu punktu z porządku obrad posiedzenia.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 86310 zł 

następujących zadań planowanych do realizacji w bieżącym roku w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 5):

• modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach - kwota 

dofinansowania 34 259 zł,

• elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach - kwota 

dofinansowania 19 251 zł,

• odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach - kwota 

dofinansowania 16 800 zł,

• oczyszczalnia ścieków - kwota dofinansowania 16 000 zł /wkład własny/ 

zwiększając dotacje podmiotową.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach 

(zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 1 000 zł /dział 750/ do wyjazdu 

drużyny piłki ręcznej dziewcząt na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, które odbędą 

się w maju br. w Płocku i Sochaczewie.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 7):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Astra, nr VIN:

nr rejestracyjny: WSI 90GS z wartości początkową brutto 

w wysokości 2 300 zł, określoną przez rzeczoznawcę,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa) poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub 



do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo- 

wartościowej Starostwa.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 187/364/2018 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 8).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 187/365/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 9).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 237),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działka nr ew. 1415/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 492),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka nr ew. 1210/7) obręb Strzała w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV (działka nr ew. 1210/2),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3604W (działka nr ew. 1125) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

656 w miejscowości Trzemuszka,

• zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 20 m do 15 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 



Koszewnica dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie stacji 

bazowej telefonii komórkowej Play nr SDC4403B na działce nr ew. 786,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka nr 

ew. 833) w miejscowości Łupiny poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 727), 

na okres 19.04.2018 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,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 727) w terminie 

17.04.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 719/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 526) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 182/8),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działka nr ew. 789/6),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki nr ew.:

140, 137/4) w miejscowości Pruszynek poprzez umieszczenie

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 173/1), na okres 18.04.2018 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,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W (działki nr ew.: 

140, 137/4) w miejscowości Pruszynek w celu prowadzenia robót polegających 

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



mieszkalnego (działka nr ew. 173/1), w terminie 18.04.2018 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił 

dofinansować kwotą do 2 000 zł /dział 750/ zorganizowanie w dniu 7 maja br. w Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wieczornego spotkania kulturalnego dla ok. 40 osób 

- uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tydzień Międzynarodowy”.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Siedlcach (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe 

w wysokości do 400 zł /dział 750/ w celu dofinansowania jednej z głównych nagród dla 

laureatów XXVIII Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, organizowanego w dniu 

10 maja br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego „Kornel” w Borkach Wyrkach (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił 

dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ zakup nagród laureatom XIX Regionalnego 

Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt ogłoszenia dotyczącego sprzedaży 

w formie licytacji ustnej drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego w ilości 220 m3 (w większości drewno liściaste 

mieszane), sklasyfikowanego jako drewno opałowe w grupie S4 (zał. nr 14).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


