
Protokół Nr 203/2018
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 30 lipca 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 202 z dnia 23 lipca 2018 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 363IW w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 753/1) 

w celu budowy kanalizacji sanitarnej,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 363IW w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 124, 

84/5, 208/2) w celu budowy kanalizacji sanitarnej (cztery przyłącza),

• w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa sieci gazowej 

średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Golice 

gm. Siedlce (działki ewid. nr: 699/1, 631)”,

• PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna Al. Jerozolimskie 132 Warszawa 

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „przebudowa napowietrznej 

linii teletechnicznej OPL na linię kablową doziemną w ramach projektu pn. 



„Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci nn pomiędzy aglomeracją 

warszawską a Siedlcami”,

• Elektrownia PV 4 sp. z o.o. ul. Puławska 2 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości 

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

elektroenergetycznego SN-15 1<V, w związku z realizacją inwestycji polegającej 

na budowie elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) na działkach ewid. 

nr: 340,350,351,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 332/25),

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3616W do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 375/1, 376/1 obręb 

Strzała,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa

ul. Równoległa 4A w imieniu którego wystąpił JT projekt

u*- Płochocińska 111 lok. 111 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasów drogowych dróg powiatowych w miejscowości Mordy 

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia:

- 3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552)

- 3670W ul. 3 Maja (działka ewid. nr 1969)

- IfWW ul. Wyszyńskiego i ul. Pusta (działka ewid. nr 1586/1)

- 3670W ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038)

- 3683 W ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811)

- 3676W Plac Zwycięstwa (działka ewid. nr 1552)

- 3622W ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522)

- 3631W na odcinku Stok Ruski - Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 545/2, 991, 

1213).

10. Przyjęcie:

• informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej 

i świątecznej pomocy zdrowotnej,



• informacji Urzędu Marszałkowskiego na temat przyznanych środków 

pomocowych do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 202 z dnia 23 lipca 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 203/393/2018 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 203/394/2018 w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 203/395/2018 w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 203/396/2018 w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Yolkswagen Golf, o nr rejestracyjnym



LLU 22014 i nr identyfikacyjnym VIN |, z wartością

początkową określoną przez rzeczoznawcę w wysokości 800 zł brutto,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (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 w Siedlcach.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 203/397/2018 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363IW 

w miejscowości Wólka Leśna (działka nr ew. 753/1) w celu budowy kanalizacji 

sanitarnej,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363IW 

w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 124, 84/5, 208/2) w celu 

budowy kanalizacji sanitarnej (cztery przyłącza),

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla 

potrzeb budynku mieszkalnego w miejscowości Golice gm. Siedlce (działki 

ewid. nr: 699/1, 631)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu 

w Siedlcach nr 6853.1.30.2018 z dnia 19 marca 2018 r.,

• uzgodnił projekt budowlany pn. „przebudowa napowietrznej linii 

teletechnicznej OPL na linię kablową doziemną w ramach projektu pn. „Budowa 

linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci nn pomiędzy aglomeracją warszawską 

a Siedlcami”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach 

nr 6853.1.116.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

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

kablowego elektroenergetycznego SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji 



polegającej na budowie elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) 

na działkach ewid. nr: 340, 350, 351,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 332/25),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3616W do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 375/1, 376/1 obręb 

Strzała,

• w późniejszym terminie rozpatrzyć wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa

sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa ul. Równoległa 4A w imieniu

którego wystąpił jy projekt

ul. Płochocińska 111 lok. 111 Warszawa w sprawie zadysponowania pasów 

drogowych dróg powiatowych w miejscowości Mordy w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia: 

- 3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552) 

- 3670W ul. 3 Maja (działka ewid. nr 1969)

- 3677W ul. Wyszyńskiego i ul. Pusta (działka ewid. nr 1586/1)

- 3670W ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038)

- 3683 W ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811)

- 3676W Plac Zwycięstwa (działka ewid. nr 1552)

- 3622W ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522)

- 3631W na odcinku Stok Ruski - Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 545/2, 991, 

1213).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

• na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej (zał. nr 8),

• Urzędu Marszałkowskiego na temat przyznanych środków pomocowych 

do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 9)



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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


