
Protokół Nr 197/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 25 czerwca 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 196 z dnia 18 czerwca 2018 r.

3. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2018-2021.

4. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

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

budowlane.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej. Budowa linii 

kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w miejscowości Wodynie ul. Siedlecka 

i ul. Kościelna gm. Wodynie”,

• PROEL Siedlce ul. Smocza 10 w sprawie uzgodnienia

projektu budowlanego pn. „Budowa linii elektroenergetycznej średniego 

napięcia SN - 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

w miejscowości Kaliski gm. Paprotnia”,

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska

139 w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.65.2018 z dnia 14 maja

2018r.,

• „Terabit” Mrozy ul. Willowa 33 w sprawie zadysponowania

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki 



nr ew.: 452 - obręb Skórzec, 632 - obręb Dąbrówka Ług) w celu budowy sieci 

światłowodowej FTTH w technologii sieci napowietrznej na istniejącej 

podbudowie słupowej,

• 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 3647W 

w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 621) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 575),

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 

3617W w miejscowościach: Krześlinek, Czepielin (działki nr ew.: 880 obręb 

Krześlinek, 2077 Czepielin) w celu budowy przyłącza wodociągowego 

do zasilania działki nr ew. 883,

• „The Fresh Fast Food And Fruits Compan” Plac Stanisława Zdanowskiego 

1/130 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3645W w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do zasilania działki nr ew. 530/8,

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3602W w miejscowości Kępa (działka nr ew. 591/1) przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 171/8),

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

drogowego drogi powiatowej nr 3627W w miejscowości Cierpigórz (działka 

nr ew. 464/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na działce nr ew. 

378 na okres 26.06.2018 r. - 31.12.2048 r.,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice (działki nr 

ew.: 66/2, 202/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na działce nr ew. 

276 na okres 27.06.2018 r. - 31.12.2048 r„



• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości 

Lasko wice (działki nr ew.: 66/2, 202/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 276 w terminie 27.06.2018 r.,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W w miejscowości 

Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość (działka nr ew. 378) w terminie 26.06.2018 r.,

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

3602W (działka nr ew. 826) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 631 

w miejscowości Koszewnica,

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

Regionalnych Centrum Warszawa ul. Św. Barbary 10 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki - Folwark 

(działki nr ew.: 1212/1, 1217) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

napowietrznej światłowodowej, słupka telekomunikacyjnego, 

telekomunikacyjnego kabla doziemnego na okres 30.06.2018r. - 31.12.2048 r.,

• Telefony Podlaskie S.A. Sokołów Pódl. ul. Wolności 44 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki - Folwark 

(działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

napowietrznej światłowodowej, słupka telekomunikacyjnego, 

telekomunikacyjnego kabla doziemnego w terminie 28 - 30.06.2018r.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu 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.

9. Zaakceptowanie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy 

pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego.



10. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kisielanach Żmichach.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Domu 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w dwie odrębne placówki opiekuńczo- 

wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, 

organizacyjnej oraz specjalistycznej.

12. Przyjęcie projektu porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji wystawy 

promocyjno-targowej: Dni Siedlec-XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem 

Rolniczym - XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 196 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie wprowadził zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu 

w Siedlcach zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2018 - 2021 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br., w miejsce projektu 

uchwały Rady Powiatu przedłożonego w dniu 13 czerwca br. - pismo nr OR.0022.23.2018.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wprowadził zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu 

w Siedlcach 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 pod obrady Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br., w miejsce projektu uchwały 

Rady Powiatu przedłożonego w dniu 13 czerwca br. - pismo nr OR.0022.23.2018.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 197/384/2018 w sprawie wyrażenia 

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



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 

powiatowych (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 

26 czerwca br.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej. Budowa 

linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w miejscowości Wodynie 

ul. Siedlecka i ul. Kościelna gm. Wodynie”, w zakresie objętym decyzją Zarządu 

Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.144.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.,

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa linii elektroenergetycznej średniego 

napięcia SN - 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

w miejscowości Kaliski gm. Paprotnia”, w zakresie objętym decyzją Zarządu 

Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.163.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.65.2018 z dnia 14 maja 2018 r., poprzez 

zmianę zapisu w pkt 6 z .... „Wszystkie prace wykonawcze przedmiotowego 

przedsięwzięcia należy zsynchronizować z pracami drogowymi prowadzonymi 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy zgodnie z uchwałą 

Nr XXXVIII/221/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu dróg 

powiatowych w ostatecznym terminie 31 sierpnia 2018 r.” na zapis: .... 

„Wszelkie prace wykonawcze przedmiotowego przedsięwzięcia należy 

zsynchronizować z pracami drogowymi prowadzonymi przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Mordy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/221/2018 Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Mordy zadań z zakresu dróg powiatowych.”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Skórzec (działki nr ew.: 452 - obręb Skórzec, 632 - obręb 

Dąbrówka Ług) w celu budowy sieci światłowodowej FTTH w technologii sieci 

napowietrznej na istniejącej podbudowie słupowej,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

w miejscowości Żeliszew Podkościelny (działka nr ew. 621) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 575),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 

3617W w miejscowościach: Krześlinek, Czepielin (działki nr ew.: 880 obręb 

Krześlinek, 2077 Czepielin) w celu budowy przyłącza wodociągowego do 

zasilania działki nr ew. 883,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do zasilania działki nr ew. 530/8,

• odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3602W w miejscowości Kępa działka nr ew. 591/1 przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 171/8,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W 

w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomości na działce nr ew. 378 na okres 26.06.2018 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 3601W 

w miejscowości Laskowice (działki nr ew.: 66/2, 202/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomości na działce nr ew. 276 na okres 27.06.2018 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 3601W 

w miejscowości Laskowice (działki nr ew.: 66/2, 202/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 276 w terminie 27.06.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W 

w miejscowości Cierpigórz (działka nr ew. 464/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 378) w terminie 26.06.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

3602W (działka nr ew. 826) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 631 

w miejscowości Koszewnica,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

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

umieszczenie telekomunikacyjnej linii napowietrznej światłowodowej, słupka 

telekomunikacyjnego, telekomunikacyjnego kabla doziemnego na okres 

30.06.2018r. - 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 3666W 

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

budowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej światłowodowej, słupka 

telekomunikacyjnego, telekomunikacyjnego kabla doziemnego w terminie 

28 - 30.06.2018r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

projektu 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 6) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt kwartalnego harmonogramu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od 

pracy pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Kisielanach Żmichach (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przekształcenia Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w dwie odrębne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, 

organizacyjnej oraz specjalistycznej (zał. nr 9).

Powyższy projekt uchwały Rady Powiatu oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Kisielanach Żmichach dołączone zostaną do wniosku do Wojewody Mazowieckiego 

o wyrażenie zgody na przekształcenia placówki Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia o współpracy dotyczącej 

organizacji wystawy promocyjno-targowej: Dni Siedlec - XXV Międzynarodowe Dni 

z Doradztwem Rolniczym- XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

- skutki finansowe 3000 zł (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


