
Protokół Nr 189/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach

w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 187 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz protokołu nr 188 z dnia 

20 kwietnia 2018 r.

3. Rozpatrzenie wniosków:

• o ustalenie prawa własności do drzewa rosnącego w miejscowości Żeliszew 

Podkościelny,

• PGL LP Nadleśnictwo Siedlce w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 1646) 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1641 w miejscowości 

Stok Wiśniewski,

• PGL LP Nadleśnictwo Siedlce w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 1646) 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 1642/1 w miejscowości 

Stok Wiśniewski,

• w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3615 W (działka nr ew. 915) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 656 

w miejscowości Krześlin,

• w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3617W (działka nr ew. 655) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

657/1 w miejscowości Krześlin,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3645W (działka nr ew.570/2) w miejscowości 

Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 48/1), na okres 

24.04.2018 r.-31.12.2048 r„



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645 W w miejscowości Dąbrówka 

Stany (działka nr ew. 570/2) w celu prowadzenia robót polegających 

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

mieszkalnego (działka nr ew. 48/1) w terminie 24.04.2018 r.,

w sprawie przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3604W (działka nr ew. 1283) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

1272/3 w miejscowości Trzemuszka,

- Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” 

Mińsk Maz. ul. Warszawska 250/95m.4 w sprawie uzgodnienia koncepcji 

projektu pn: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 

nr 3936W w miejscowości Mogielnica”,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka nr ew.336) w miejscowości 

Niwiski poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 407/8), na okres 27.04.2018 r.

-31.12.2048 r.,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości 

Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 407/8) w terminie 27.04.2018 r.,

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 3648W 

w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ew. 151) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka 

nrew. 146),

Gminy Zbuczyn w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

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

wodociągowej (przejście poprzeczne) (działka nr ew. 424/1),



• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635 W (działka nr ew. 665) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

245/1 w miejscowości Wołyńce,

• w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W.

4. Przyjęcie projektu aneksu Nr 1/2018 do umowy nr 8/2017 z dnia 29.12,2017 r. 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla 

osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”.

5. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Siedleckiego na 

dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wsparcie organizacji 

V Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”.

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Siedlcach o wsparcie XV 

Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”.

8. Rozpatrzenie prośby dyrekcji Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim o pomoc 

finansową w utworzeniu kącika Patrona Szkoły.

9. Rozpatrzenie prośby Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 

o wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Siedleckiego.

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie o dofinansowanie zakupu 

nagród uczestnikom biegu organizowanego w ramach Festyny Majowego z okazji 

uchwaleni Konstytucji 3 Maja.

11. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Siedleckiego.

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 187 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz 

protokół Nr 188 z dnia 20 kwietnia 2018 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

• uznał, że prawo własności do drzewa gatunek wierzba rosnącego 

w miejscowości Żeliszew Podkościelny na granicy działki nr ew. 82 i działki 

nr ew. 615 stanowiącej drogę powiatową nr 3603W, należy do właściciela 

działki nr ew. 82,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3634W (działka nr ew. 1646) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

1641 w miejscowości Stok Wiśniewski,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3634W (działka nr ew. 1646) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

1642/1 w miejscowości Stok Wiśniewski,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3615W (działka nr ew. 915) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 656 

w miejscowości Krześlin,

• zezwolił lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka nr ew. 655) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 657/1 

w miejscowości Krześlin,

• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W (działka 

nr ew.570/2) w miejscowości Dąbrówka Stany poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 48/1), na okres 24.04.2018 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 3645W 

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 48/1) w terminie 24.04. 

2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3604W (działka nr ew. 1283) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

1272/3 w miejscowości Trzemuszka,



• uzgodnił koncepcję projektu pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu 

drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica” z uwagami: 

1. W ramach prac rozbiórkowych należy zdemontować istniejący pomost 

natomiast przyczółki pozostawić zabezpieczając je poprzez montaż balustrady 

z elementami odblaskowymi, 2. Z uwagi na fakt, że projektuje się nową drogę 

dojazdową do mostu, w ramach organizacji ruchu należy przewidzieć 

oznaczenie dotychczasowej trasy znakami informującymi „D-4A droga bez 

przejazdu”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka nr 

ew.336) w miejscowości Niwiski poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

407/8), na okres 27.04.2018 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 3608W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 407/8) w terminie 27.04.2018 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ew. 151) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 146),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Cielemęc (działka nr ew. 423) w celu budowy sieci 

wodociągowej (przejście poprzeczne) (działka nr ew. 424/1),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 665) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

245/1 w miejscowości Wołyńce,

• wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu w ilości 5 m3

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Żabokliki.



Wartość sprzedaży:

5 m3x 110 zł/m3 netto = 550 zł netto

5 m3 x 118,80 zł/m3 brutto = 594 zł brutto.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu Nr 1/2018 do umowy nr 8/2017 

z dnia 29.12.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi 

oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej w kwocie 

65 600 zł dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, na realizację zadania 

pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego” 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 

do 400 zł /dział 750/ zakup statuetek uczestnikom V Integracyjnego Przeglądu Twórczości 

Artystycznej „Wiosenne inspiracje”. Przegląd zorganizowany zostanie w dniu 16 maja br. 

w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu XV Festynu „Krew dla Miasta 

i Powiatu Siedlce”, który odbędzie się 24 czerwca br. w Siedleckim Amfiteatrze (zał. nr 5). 

Zarząd postanowił dofinansować kwotą do 1 500 zł /dział 750/ zakup pucharów i statuetek dla 

nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców 

i działaczy Oddziału Rejonowego PCK.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrekcji Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim 

o pomoc finansową w utworzeniu kącika Patrona Szkoły (zał. nr 6), jednogłośnie nie wyraził 



zgody na dofinansowanie utworzenia kącika Patrona Szkoły, z uwagi na brak podstaw 

prawnych.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 

Terytorialnej (zał. nr 7), o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu Siedleckiego na 

proporcu rozpoznawczym 53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 

Terytorialnej jednogłośnie postanowił, aby wystąpić do Dowódcy jednostki celem 

sprecyzowania prośby (w przedłożonym wzorze graficznym proporca rozpoznawczego 

53 batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach zamieszczono logo Powiatu, zamiast herbu Powiatu).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ 

zakup nagród dla uczestników biegu w Seroczynie, odbywającego się w ramach Festynu 

Majowego dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 

dla powiatu Siedleckiego (zał. nr 9) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiat: Komisji Budżetu; 

Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy z posiedzenia w dniu 

20 kwietnia 2018 r. (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński.


