
Protokół Nr 191/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 14 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 190 z dnia 2 maja 2018 r.

3. Rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. poprzez 

zwiększenie o kwotę 230 000 zł, § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.

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

decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

8. Rozpatrzenie wniosków:

• Lukman Multimedia sp. z o.o. Łuków ul. Międzyrzecka 30 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy sieci światłowodowej FTTH 

w technologii sieci napowietrznej na istniejącej podbudowie słupowej,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej (działka nr ew. 432/7),

• 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 2258W 

w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu budowy przyłącza 



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

nr ew. 86/6),

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

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

1272/1 w miejscowości Trzemuszka,

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul.

Brzeska 139 w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 

3675W-P1. Zwycięstwa, 3677W-ul. Wyszyńskiego, 3615W-ul. Kościuszki 

- w miejscowości Mordy (działki nrew.: 1586/1,2079, 2075, 1552, 1522,2076) 

w celu: budowy linii energetycznej średniego napięcia 15 kV, budowy linii 

energetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłączy 

energetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowy złączy kablowo- 

pomiarowych niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowy słupa linii energetycznej 

napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu słupów linii energetycznej 

napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu przewodów linii 

energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu przyłączy 

energetycznych napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV,

• Orange Polska S.A. Rozwój Sieci Stacjonarnej Wydział Inwestycji 

Regionalnych Centrum ul. Św. Barbary 10 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Stok Lacki Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej oraz słupka 

telekomunikacyjnego,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w celu 

wykonania przebudowy zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 64 

w miejscowości Józefin,

• Parafii Rzymskokatolickiej w Wodyniach w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie (działka nr 

ew. 376) w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 374/2),

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości 



Wola Wodyńska (działka nr ew. 151) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 146) w terminie 14.05.2018 r.,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka nr ew.151) w miejscowości 

Wola Wodyńska poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146), na okres 

14.05.2018 r. - 31.12.2048 r.,

• 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 3629W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku administracyjno- 

garażowego (działka nr ew. 245/2),

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 300) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

190, 191 w miejscowości Domanice Kolonia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie 

gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie 

gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

siedleckiego.

12. Zaopiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 

jednostek:

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

13. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Akademia Młodego Piłkarza 

GOOL z Wołomina o wsparcie finansowe turnieju piłki nożnej dla dzieci „Mini 

Mistrzostwa Świata AMP GOOL”.



14. Rozpatrzenie prośby Zarządu Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach o wsparcie 

finansowe organizacji Międzygminnego Zlotu Motocyklowego „XVIII 

GRYFOPARTY 2018”.

15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewulach o pomoc finansową 

w organizacji Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

16. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mgiełka 

w Zelkowie Kol. o wsparcie finansowe V Integracyjnego Pikniku Rodzinnego 

„Jesteśmy tacy sami”.

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora M-GOK w Mordach o ufundowanie nagród 

dla laureatów XI Festiwalu Piosenki Europejskiej.

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 190 z dnia 2 maja 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu 

na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 100 000 zł § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób fizycznych (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 191/372/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 191/373/2018 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne 

w 2018 r. (zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 191/374/2018 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r. 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 191/375/2018 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy sieci 

światłowodowej FTTH w technologii sieci napowietrznej na istniejącej 

podbudowie słupowej,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej (działka nr ew. 432/7),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W 

w miejscowości Seroczyn (działka nr ew. 351) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 86/6),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

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

1272/1 w miejscowości Trzemuszka,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3675W - 

PI. Zwycięstwa, 3677W - ul. Wyszyńskiego, 3615W - ul. Kościuszki - 

w miejscowości Mordy (działki nr ew.: 1586/1, 2079, 2075, 1552, 1522, 2076) 

w celu: budowy linii energetycznej średniego napięcia 15 kV, budowy linii 

energetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowy przyłączy 

energetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, budowy złączy kablowo- 

pomiarowych niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowy słupa linii energetycznej 



napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu słupów linii energetycznej 

napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu przewodów linii 

energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, demontażu przyłączy 

energetycznych napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Stok Lacki Folwark (działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu 

budowy telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej oraz słupka 

telekomunikacyjnego,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w celu 

wykonania przebudowy zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 64 

w miejscowości Józefin,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 374/2),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W 

w miejscowości Wola Wodyńska (działka nr ew. 151) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 146) w terminie 14.05.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka 

nr ew.151) w miejscowości Wola Wodyńska poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 146), na okres 14.05.2018 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 3629W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku administracyjno- 

garażowego (działka nr ew. 245/2),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 300) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

190, 191 w miejscowości Domanice Kolonia.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 191/376/2018 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg 

gminnych (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 191/377/2018 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg 

gminnych (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 9) i postanowił o skierowaniu do: 

Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Burmistrza Miasta 

i Gminy Mordy oraz wójtów gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, 

Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn - celem 

zaopiniowania.

Powyższy projekt uchwały Zarząd Powiatu skierował również do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 jednostek (zał. nr 10):

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Akademia 

Młodego Piłkarza GOOL z Wołomina (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił nie wspierać 

finansowo turnieju piłki nożnej dla dzieci „Mini Mistrzostwa Świata AMP GOOL” 

(zał. nr 11).



Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zarządu Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach 

(zał.nr 12), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 800 zł /dział 750/ zakup nagród 

dla uczestników Międzygminnego Zlotu Motocyklowego „XVIII GRYFOPARTY 2018”. Zlot 

zorganizowany zostanie w dniach 22 - 24 czerwca br. na terenie Dworu Mościbrody 

w Mościbrodach.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewulach 

(zał.nr 13), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ zakup nagród 

uczestnikom Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zawody odbędą 

się w dniu 16 maja br. w Szkole Podstawowej w Dziewulach.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych Mgiełka w Zelkowie Kol. (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił 

dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ zakup nagród uczestnikom V Integracyjnego Pikniku 

Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”. Piknik zorganizowany zostanie w dniu 3 czerwca br. 

na terenie Kościoła pw. Świętej Teresy w Siedlcach.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mordach (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 750/ 

zakup nagród uczestnikom XI Festiwalu Piosenki Europejskiej. Finał Festiwalu odbędzie się 

21 maja br. w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


