
Protokół Nr 190/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 2 maja 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 189 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2018 r.

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

budowlane.

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

budowlane.

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

budowlane.

8. Rozparzenie wniosków:

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

drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew.207) w miejscowości 

Choja poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 

kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 53), na okres 2.05.2018 r. - 

31.12.2048 r„

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 

207) w miejscowości Choja w celu prowadzenia robót polegających 

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

mieszkalnego (działka nr ew. 53), w terminie 2.05.2018 r.,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka nr ew. 

355) w miejscowości Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających 



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

mieszkalnego (działka nr ew. 354/1), w terminie 9.05.2018 r.

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

drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka nr ew.355) w miejscowości 

Rzeszotków poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 354/1), na okres 9.05. 

2018 r.-31.12.2048 r„

• Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą na skrzyżowaniu z drogą 

gminną działka nr ew. 445/9 ul. Tęczowa),

• Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia wysokości 

opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

szerokopasmowego Internetu, związanych z projektem „Internet dla 

Mazowsza”,

• 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 3629W 

w miejscowości Sosenki Jajki (działka nr ew. 252) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 250),

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne Aleje Jerozolimskie 132 Warszawa 

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa linii 400 kV wraz 

ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami” 

w zakresie skrzyżowania zamierzenia inwestycyjnego z drogą powiatową 

nr 3650W,

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3648W w miejscowości Wodynie na działkę nr ew. 1129,

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W obręb 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2 w celu budowy przyłącza kablowego 



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

1083/17),

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1564) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działki nr ew.: 1369/2, 1376),

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3616W (działki nr ew.: 1210/7, 361) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 1210/2 w miejscowości Strzała,

• 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 3634W w miejscowości 

Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy linii kablowej nn 0,4 kV 

do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 291/2, 294/2),

• 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 3655 W w miejscowości 

Mroczki (działka nr ew. 694) w celu budowy napowietrznej linii kablowej nn 

0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 267/5),

• Pana w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego

z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W,

• Pani w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablic 

informacyjnych (witaczy) w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 3666W 

w miejscowości Tarcze, nr 3638W w miejscowości Olędy, nr 3657W 

w miejscowości Smolanka, nr 2050W w miejscowości Sobicze, nr 3658W 

w miejscowości Wólka Kamienna, nr 3636W w miejscowości Borki Kosy,

• w sprawie przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

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

780/2 w miejscowości Broszków,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 360IW 

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276),



• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 605W 

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

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 892/1, 892/2)

9. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Skórzec o ufundowanie pucharów i nagród 

rzeczowych w II Powiatowym Turnieju Strongman o puchar Starosty Siedleckiego.

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

o dofinansowanie powiatowego turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców Powiatu 

Siedleckiego szkół podstawowych.

11. Przyjęcie projektu umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Domem Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 

65 600 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków połączona z remontem stawu technologicznego”.

12. Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Zbuczyn na lata 2018 - 2021”.

13. Przyjęcie projektu odpowiedzi na interpelację radnego Powiatu Pana Sławomira 

Piotrowskiego złożoną na XXXVIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 

20 kwietnia br.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej wniosków w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia 

zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2018 do umowy nr RS.640.1.U-1.2015 z dnia 19.01. 

2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu 

kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Kisielanach.

16. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2018 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12. 

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

17. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 

8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych 

powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w działającym na 

terenie powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.

18. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.



19. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 189 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 190/366/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 190/367/2018 w sprawie zmiany planu 

wydatków na zadania w 2018 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 190/368/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 190/369/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 190/370/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka 

nr ew.207) w miejscowości Choja poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 53), 

na okres 2.05. 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 3638W (działka nr ew. 

207) w miejscowości Choja w celu prowadzenia robót polegających 

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

mieszkalnego (działka nr ew. 53), w terminie 2.05.2018 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka nr ew. 

355) w miejscowości Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających 

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

mieszkalnego (działka nr ew. 354/1), w terminie 9.05.2018 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka 

nr ew.355) w miejscowości Rzeszotków poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 354/1), na okres 9.05.2018 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą na skrzyżowaniu z drogą gminną 

działka nr ew. 445/9 ul. Tęczowa),

• pozostawił na dotychczasowym poziomie stawki opłat rocznych 

za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury szerokopasmowego 

Internetu, związanych z projektem „Internet dla Mazowsza”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W 

w miejscowości Sosenki Jajki (działka nr ew. 252) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 250),



• uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu 

sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami” w zakresie 

skrzyżowania zamierzenia inwestycyjnego z drogą powiatową nr 3650W,

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3648W w miejscowości Wodynie na działkę nr ew. 1129,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W obręb 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2 w celu budowy przyłącza kablowego 

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

1083/17),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 1564) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działki nr ew.: 1369/2, 1376),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3616W (działki nr ew.: 1210/7, 361) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 1210/2 w miejscowości Strzała,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Myrcha (działka nr ew. 939/1) w celu budowy linii kablowej 

nn 0,4 kV do budynku gospodarczego (działki nr ew.: 291/2, 294/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 694) w celu budowy napowietrznej 

linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 267/5),

• wyraził zgodę na sprzedaż drewna Panu w ności

5,5 m3 pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki.

Wartość sprzedaży:

5,5 m3 x 110 zł/m3 netto = 605,00 zł netto

5,5 m3 x 118,80 zł/m3 brutto = 653,40 zł brutto.

• wyraził zgodę na sprzedaż drewna Pani w ilości 5 m3

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Żabokliki.

Wartość sprzedaży:

5 m3 x 110 zł/m3 netto = 550 zł netto

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



• wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na umieszczenie tablic informacyjnych 

(witaczy) w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 3666W w miejscowości 

Tarcze, nr 3638W w miejscowości Olędy, nr 3657W w miejscowości Smolanka, 

nr 2050W w miejscowości Sobicze, nr 3658W w miejscowości Wólka 

Kamienna, nr 3636W w miejscowości Borki Kosy,

• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

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

780/2 w miejscowości Broszko w,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W 

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 280) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 276),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

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

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 892/1, 892/2).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować puchary i nagrody rzeczowe 

uczestnikom II Powiatowego Turnieju Strongman o puchar Starosty Siedleckiego, za kwotę do 

1 000 zł /dział 750/. Turniej zorganizowany zostanie w Skórcu w dniu 3 czerwca br. (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować zakup medali uczestnikom 

turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych 

(zał. nr 8), przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości do 500 zł /dział 750/. Turniej 

zorganizowany zostanie w połowie czerwca br. na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” 

Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim 

a Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji 

celowej w wysokości 65 600 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego” (zał. nr 9).



Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Zbuczyn na lata 2018 - 2021”.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

1. Dotyczącą inwestycji drogowej Mokobody-Podnieśno.

2. Dotyczącą ul. Grycznej w Stoku Lackim.

3. Dotyczącą wyjazdów zagranicznych.

4. Dotyczącą granicy działki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Stoku Lackim

będące odpowiedzią na interpelację radnego Powiatu Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną 

na XXXVIII sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 20 kwietnia br. - pismo Pana Zygmunta 

Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach nr BR.0003.25.2018 z dnia 

27 kwietnia 2018 r. (zał. nr 10).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 190/371/2018 w sprawie ustalenia 

zasad oceny formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na 

podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (zał. nr 11).

Ad. pkt 15

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

nr RS.640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze 

środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 12).

Ad. pkt 16

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

RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 13).



Ad. pkt 17

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

nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego 

w działającym na terenie powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 14).

Ad. pkt 18

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

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 15).

Ad. pkt 19

Radny Powiatu Pan Mieczysław Ślaz zgłosił do wykonania na drogach powiatowych:

• likwidacja ubytków w drodze powiatowej Paprotnia - Przesmyki, za miejscowością 

Łęczycki,

• usunięcie suchych drzew rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości Czepielin,

• oczyszczenie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Czarnoty,

• likwidacja ubytków w drodze powiatowej Paprotnia - Sokołów za miejscowością 

Skwierczyn.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie zgłoszonych prac.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


