
Protokół Nr 193/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 28 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 192 z dnia 21 maja 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Statucie 

Powiatu Siedleckiego.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2021.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• 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 3619W 

w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości (działka nr ew. 

245/1),

• 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 3617W 

w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/2) w celu budowy przyłącza 

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

nrew. 1805),

• 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 3610W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) w celu budowy przyłącza 



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

nr ew. 511/9),

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory 

(działka nr ew. 280/1) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

prac konserwatorskich na przyłączu kablowym elektroenergetycznym nn 0,4 kV 

w terminie 29.05.2018 r.,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka nr ew.176) w miejscowości 

Olszyc Włościański poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 237) na okres 

29.05.2018 r. - 31.12.2048 r„

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc 

Włościański (działka nr ew. 176) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

w do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 237) w terminie 29.05.2018 r.,

• 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) poprzez umieszczenie sieci światłowodowej 

napowietrznej FTTH na okres 4.06.2018 r. - 31.12.2028 r.,

• 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 prowadzenia robót polegających na 

budowie napowietrznej sieci światłowodowej FTTH w terminie 4.06.2018 r.,

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3632W (działka nr ew. 177) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 236/7 

w miejscowości Pruszyn,

• Wójta 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 12.06.2018 - 31.12.2048 r.

7. Przyjęcie:



• informacji w sprawie finansowania oświaty i edukacyjnej opieki 

wychowawczej,

• informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2017 roku,

• informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2017 roku,

• informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2017 roku,

• informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2017 roku,

• informacji na temat istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych 

inwestycji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,

• informacji na temat gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego 

i działań podjętych w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich 

liczba w Powiecie Siedleckim,

• informacji nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym 

i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

8. Rozpatrzenie prośby Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski Dziennikarzy 

w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o wsparcie finansowe organizacji w Jagodnem 

zwodów i pokazów jeździeckich.

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej o wsparcie 

organizacji pikniku rodzinnego organizowanego w dniu 10 czerwca br.

10. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Pamiętamy o pomoc finansową w organizacji 

IV Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką.

11. Rozpatrzenie prośby Szkoły Podstawowej w Krynicy o wsparcie finansowe 

w ufundowaniu sztandaru szkoły.

12. Podjęcie decyzji o przyznaniu nagrody rocznej za 2017 r. dyrektorowi DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach.

13. Przyjęcie stanowiska w sprawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r.

14. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 192 z dnia 21 maja 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2018 - 2021 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W 

w miejscowości Nasiłów (działka nr ew. 160) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do nieruchomości (działka nr ew. 

245/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 1805),



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 36IOW 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 559) w celu budowy przyłącza 

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

nrew. 511/9),

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 280/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na wykonaniu prac konserwatorskich na przyłączu kablowym 

elektroenergetycznym nn 0,4 kV w terminie 29.05.2018 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.176) w miejscowości Olszyc Włościański poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 237) na okres 29.05.2018 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 3648W 

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

robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV w do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 237) w terminie 29.05. 

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

zgodnie z wnioskiem,

zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) poprzez umieszczenie sieci 

światłowodowej napowietrznej FTTH na okres 4.06.2018 r. - 31.12.2028 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 3656W 

w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie napowietrznej sieci światłowodowej FTTH w terminie 

4.06.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3632W (działka nr ew. 177) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

236/7 w miejscowości Pruszyn,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363IW 

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

kanalizacji sanitarnej na okres 12.06.2018 - 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.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację w sprawie finansowania oświaty i edukacyjnej opieki 

wychowawczej (zał. nr 5),

• informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2017 roku (zał. nr 6),

• informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2017 roku,

• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2017 roku (zał. nr 7),

• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2017 roku (zał. nr 8),

• informację na temat istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych 

inwestycji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 9),

• informację na temat gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego 

i działań podjętych w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich 

liczba w Powiecie Siedleckim (zał. nr 10),

• informację nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym 

i jednostkach organizacyjnych Powiatu (zał. nr 11)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski 

w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 



do 1 000 zł (dział 750) promocję zawodów i pokazów jeździeckich, które zaplanowano 

na 17 czerwca br. w Jagodnem (zał. nr 12).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie 

Wolińskiej (zał. nr 13), jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie organizacji pikniku 

rodzinnego w dniu 10 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu, 

jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać IV Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką, 

organizowanego w dniu 7 lipca br. (zał. nr 14). Organizatorem spływu będzie Stowarzyszenie 

Pamiętamy, 08-140 Mordy Wielgorz 34A.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Krynicy 

(zał. nr 15), jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie sztandaru szkoły z okazji 

nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego (zał. nr 15).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi 

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, za 2017 r. (zał. nr 16).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie uchwały Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności w części 

uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. (zał. nr 17) i przekazał 

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


