
Protokół Nr 208/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 3 września 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 207 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

3. Przyjęcie projektu odpowiedzi na interpelację Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego 

Powiatu, złożoną na XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 

20 sierpnia br.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie 

gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych.

5. Rozpatrzenie wniosków:

• Siedlce Obsługa Techniczna Inwestycji w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci 

wodociągowej w ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki gm. Siedlce”,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka nr ew. 

240) w miejscowości Głuchów w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 248 w dniu 4.09.2018 r.,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka nr ew. 

240) w miejscowości Głuchów poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 248 na okres 

4.09.2018 r. - 31.12.2038 r,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działka nr ew. 

770) w miejscowości Brzozów poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 567/2 na okres 

3.09.2018 r. - 31.12.2038 r.,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działka nr ew. 

770) w miejscowości Brzozów w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 567/2 w dniu 3.09.2018 r.,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645 W w celu budowy 

zjazdu publicznego na działki nr ew.: 1061/1, 1798/1) w miejscowości Ozorów 

w dniach 1-2 października 2018 r.,

• Wójta Gminy Kotuń w sprawie zaopiniowania nazwy dla nowo wybudowanego 

ronda u zbiegu dróg powiatowych nr: 3602W, 3603W, 3604W, 3647W 

w miejscowości Żeliszew Podkościelny,

• w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży na działkę nr ew. 397/1.

6. Przyjęcie informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2018 r.

7. Zaopiniowanie projektu aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019.

8. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2018/2019.

9. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 207 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt odpowiedzi na interpelację 

Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu, złożoną na XL nadzwyczajnej sesji Rady 

Powiatu w Siedlcach w dniu 20 sierpnia br., pismo Pana Zygmunta Wielogórskiego 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach nr BR.0003.26.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

(zał. nr 1) o:

1. Obecności członków Zarządu Powiatu w Siedlcach na posiedzeniach Zarządu Powiatu 

w Siedlcach w okresie od początku obecnej kadencji tj. od 26 stycznia 2015 r. do 27 sierpnia 

2018 r. Na 207 posiedzeń Zarządu:

1. Starosta Siedlecki Pan Dariusz Stopa uczestniczył w 179 posiedzeniach,



2. Wicestarosta Siedlecki Pan Michał Okniński uczestniczył w 176 posiedzeniach,

3. Członek Zarządu Pan Mieczysław Ślaz uczestniczył w 200 posiedzeniach,

4. Członek Zarządu Pani Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska uczestniczyła w 117 

posiedzeniach,

5. Członek Zarządu Pan Piotr Dymowski uczestniczył w 153 posiedzeniach.

2. Osobach zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach i powiatowych jednostkach 

organizacyjnych wg stanu na dzień 20 sierpnia 2018 r„ - zgodnie z wymogami art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2018 r., poz. 

1330).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 208/409/2018 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg 

gminnych (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci 

wodociągowej w ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki gm. Siedlce”, 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.60.2018 

z dnia 2 maja 2018 r.

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka nr ew. 

240) w miejscowości Głuchów w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 248 w dniu 4.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W (działka nr ew. 

240) w miejscowości Głuchów poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 248 na okres 

4.09.2018 r. - 31.12.2038 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 3614W (działka nr ew. 

770) w miejscowości Brzozów poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 567/2 na okres 

3.09.2018 r. - 31.12.2038 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 3614W (działka nr ew. 

770) w miejscowości Brzozów w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 567/2 w dniu 3.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645 W w celu budowy 

zjazdu publicznego na działki nr ew.: 1061/1, 1798/1) w miejscowości Ozorów 

w dniach 1-2 października 2018 r.,

• pozytywnie zaopiniował nazwę ronda u zbiegu dróg powiatowych nr: 3602W, 

3603W, 3604W, 3647W w miejscowości Żeliszew Podkościelny. Pozytywna 

opinia dotyczy nazwy: „Rondo im. Księdza Jana Niedziałka”,

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży na działkę nr ew. 397/1.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o złożonych wnioskach i pozyskanych 

środkach na inwestycje drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2018 r. 

(zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu Nr 1 do arkusza 

organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2018/2019 (zał. nr 5).



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza 

organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2018/2019 (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby w ramach prowadzonej współpracy 

zagranicznej z Rejonem Dubieńskim z Ukrainy delegować zgodnie z otrzymanym 

zaproszeniem zespół folklorystyczny z terenu powiatu siedleckiego, który uczestniczył będzie 

w corocznym święcie dożynkowo-kulturalnym w dniach 8-10 września br. w Dubnie. Zarząd 
Powiatu zaakceptował udział w powyższym święcie zespołu „Radość” z Radomyśli. Zarząd 

wyraził zgodę na pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz transportu zespołu. Skutki finansowe - 

1 000 zł /dział 750/ (zał. nr 7).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


