
Protokół Nr 192/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 21 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 191 z dnia 14 maja 2018 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenie „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2017”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach” za 2017 rok.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.

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

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

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

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

Ponadgimnazjalnych w Mordach.

9. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizycznej likwidacji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości w celu 

lokalizacji przystanku autobusowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej kategorii 

niektórych dróg powiatowych na terenie powiatu bialskiego.

12. Rozpatrzenie wniosków:



• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3636W (działka nr ew. 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

400/3 w miejscowości Mościbrody,

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3656W (działka nr ew. 557) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 457 

w miejscowości Grodzisk,

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3641W (działka nr ew. 641/3) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

407 w miejscowości Tchórzew,

• MONT GAZ Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka 

nr ew. 412) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (działka nr ew. 445/8) w terminie 

22.05.2018 r„

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Żabokliki (działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do nieruchomości (działka nr ew. 445/8) na okres 22.05.2018 - 

31.12.2043 r.,

• Urzędu Gminy Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 363IW w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 30.05.2018 r. -31.12.2048 r.,

• BUDOKAN Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych 

Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 363IW w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

w terminie 1.06 - 11.06.2018 r.,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Krucza 6/14 w sprawie

zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 3622W -

w miejscowości Mordy ul. Gliniana oraz ul. Żwirki i Wigury (działki nr ew.: 

1499, 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

wraz z przyłączami w terminie 22.05 - 8.06.2018 r.,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Krucza 6/14 w sprawie

zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 3622W - 



w miejscowości Mordy ul. Gliniana oraz ul. Żwirki i Wigury (działki nr ew.: 

1499, 1522) poprzez umieszczenie sieci gazowej wraz z przyłączami na okres 

8.06.2018 r. - 31.12.2053 r.,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w celu 

wykonania remontu zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 1129 

w miejscowości Wodynie,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W (działki nr ew.: 

569, 725) w miejscowości Czachy w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w dniu 5.06.2018 r.,

• Instalbud Targówka ul. Kolejowa 82 w sprawie zajęcia pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Knychówek (działka 

nr ew. 67) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn w terminie 22-23.05.2018 r.,

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

drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew.67) w miejscowości Knychówek poprzez 

umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na okres 

23.05.2018 r.-31.12.2048 r.,

• BUDOKAN Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych 

Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 363IW w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 

w terminie 22.05 - 30.05.2018 r.,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Równoległa 4a w sprawie 

zmiany w części decyzji nr D.6853.1.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r.,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka nr ew. 300) w miejscowości Domanice Kol. w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 252/27),

• PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 253, 

153/1, 164/3, 155/1) w celu budowy sieci wodociągowej,

• 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 3637W 



w miejscowości Łęczno wola (działka nr ew. 338/4) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 298),

• 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 3666W 

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

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

nr ew. 366/9),

• 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 3667W 

w miejscowości Krzesk Majątek (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku bankowego 

(działka nr ew. 228/3),

• 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 3618W 

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 334/1),

• 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 3657W 

w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 169),

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W 

(działka nr ew. 240) w miejscowości Głuchów w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 248),

• 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 3629W w miejscowości 



Głuchów (działka nr ew. 240) w celu budowy linii kablowej nn 0,4 kV 

do budynku gospodarczego (działka nr ew. 247/2),

• 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 3627W 

w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku gospodarczego 

(działka nr ew. 378),

• 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 3642W 

w miejscowości Tęczki (działka nr ew. 515/3) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 532),

• 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 3641W 

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do podłączenia pompy głębinowej.

13. Rozpatrzenie oferty Związku Spółek Wodnych w Siedlcach dotyczącej wykaszania 

poboczy dróg powiatowych kosiarką bijakową.

14. Przyjęcie rozliczenia II transzy dotacji celowej dotyczącej zimowego utrzymania dróg 

powiatowych za okres styczeń - kwiecień 2018 r.

15. Rozpatrzenie prośby Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach o wsparcie finansowe XX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

16. Rozpatrzenie prośby Prezesa Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach 

o dofinansowanie Rajdu Rowerowego Przedsiębiorców.

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

o dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej akcji „Polska Biega 2018”.

18. Wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu na proporcu rozpoznawczym 

53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dolnej granicy wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych 

ewidencją ilościowo-wartościową.



20. Przyjęcie:

• sprawozdania z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego 

w 2017r„

• informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim 

w okresie 2017/2018,

• informacji na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2017 r.,

• informacji nt. projektów arkuszy organizacjyjnych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2018/2019.

21. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 191 z dnia 14 maja 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 192/378/2018 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 192/379/2018 w sprawie przedłożenie 

„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2017” (zał. nr 2) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 192/380/2018 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom 

Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” za 2017 rok (zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok (zał. nr 4) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji; skierował również do 

zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 9

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

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo S80 o nr VIN

oraz nr rejestracyjnym WSI 07US, z wartością początkową brutto 2 600 zł określoną 

przez rzeczoznawcę,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego.



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 192/381/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 192/382/2018 w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg powiatowych na terenie 

powiatu bialskiego (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

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

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3636W (działka nr ew. 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

400/3 w miejscowości Mościbrody,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3656W (działka nr ew. 557) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 457 

w miejscowości Grodzisk,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3641W (działka nr ew. 641/3) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 407 w miejscowości Tchórzew,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

(działka nr ew. 445/8) w terminie 22.05.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (działka nr ew. 445/8) na okres 

22.05.2018 - 31.12.2043 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 363IW w miejscowości 

Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 



sanitarnej na okres 30.05.2018 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 363 IW 

w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 1.06 - 

11.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 3622W 

- w miejscowości Mordy ul. Gliniana oraz ul. Żwirki i Wigury (działki nr ew.: 

1499, 1522) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

wraz z przyłączami w terminie 22.05 - 8.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3669W, 3622W - 

w miejscowości Mordy ul. Gliniana oraz ul. Żwirki i Wigury (działki nr ew.: 

1499, 1522) poprzez umieszczenie sieci gazowej wraz z przyłączami na okres 

8.06.2018 r. - 31.12.2053 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 3648W w celu 

wykonania remontu zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 1129 

w miejscowości Wodynie w dniach 22 - 23 maja br.,

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W (działki nr ew.: 

569, 725) w miejscowości Czachy w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w dniu 5.06.2018 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617 W 

w miejscowości Knychówek (działka nr ew. 67) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn w terminie 22-23.05.2018 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,



• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew.67) 

w miejscowości Knychówek poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV na okres 23.05.2018 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 363 IW 

w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 27/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 22.05 - 

30.05.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.23.2018 z dnia 5 marca 2018 r., poprzez: 

zmianę zapisu w pkt 8 z .... „nieprzekraczalny termin prowadzenia robót 

objętych niniejszą decyzją ustala się na 31 marca 2018 r.” na zapis: .... 

„nieprzekraczalny termin prowadzenia robót objętych niniejszą decyzją ustala 

się na 8 marca 2018 r.”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka nr ew. 300) w miejscowości Domanice Kol. w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 252/27),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 253, 153/1, 164/3, 155/1) w celu 

budowy sieci wodociągowej,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W 

w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 298),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

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

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

nr ew. 366/9),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W 

w miejscowości Krzesk Majątek (działka nr ew. 1044/1) w celu budowy 



przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku bankowego 

(działka nr ew. 228/3),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W 

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 445) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 334/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 169),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W 

(działka nr ew. 240) w miejscowości Głuchów w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 248),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W 

w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 240) w celu budowy linii kablowej nn 

0,4 kV do budynku gospodarczego (działka nr ew. 247/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W 

w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku gospodarczego 

(działka nr ew. 378),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3642W 

w miejscowości Tęczki (działka nr ew. 515/3) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 532),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 364IW 

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do podłączenia pompy głębinowej 

na działce nr ew. 312/1.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na skorzystanie z oferty Związku Spółek 

Wodnych w Siedlcach dotyczącej wykaszania poboczy dróg powiatowych w sezonie letnim 



2018 r. (zał. nr 11). Wykaszanie wykonywane będzie kosiarką bijakową o szerokości roboczej 

1,8 m. Cena za usługę - 55 zł/km jednostronnego wykaszania + VAT.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie II transzy dotacji celowej dotyczącej 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres styczeń - kwiecień 2018 r. (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo- 

Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 

do 500 zł organizację XX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Festiwal odbędzie się w dniach 

18-21 października br.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać Rajdu Rowerowego 

Przedsiębiorców (zał. nr 14), organizowanego przez Wschodnią Izbę Gospodarczą w Siedlcach 

w dniach 15-16 czerwca br.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Ług 

(zał.nr 15), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł (dział 750) zakup medali 

dla uczestników Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2018”. Bieg odbędzie się w Skórcu 

w dniu 9 czerwca br.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie herbu Powiatu 

Siedleckiego na proporcu rozpoznawczym 53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej 

Brygady Obrony Terytorialnej (zał. nr 16). Umieszczenie herbu zgodne z przyjętą księgą 

wizualizacji.

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 192/383/2018 w sprawie ustalenia 

kwoty dolnej granicy wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych objętych ewidencją ilościowo-wartościową (zał. nr 17).



Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w 2017 r. 

(zał. nr 18),

• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2017/2018 (zał. nr 19),

• informację na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2017 r. (zał. nr 20),

• informację nt. projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2018/2019 (zał. nr 21)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 21

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


