
Protokół Nr 209/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 10 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 208 z dnia 3 września 2018 r.

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

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

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 10 000 000 zł.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Warszawa S.A. ul. Modlińska 17 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/8,307/22,307/23) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie 11.09.2018 r.- 21.09.2018 r.,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Kępa (działka nr ew. 

591/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach nr ew.: 171/8, 171/5,

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości 

Kępa (działka nr ew. 591/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

na działkach nr ew.: 171/8, 171/5 w dniu 12.09.2018 r.,

• Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU” Pruszynek 49D

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615 W w miejscowości 



Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 

w terminie 12.09.2018 r.-l 5.10.2018 r.,

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 4.10.2018 r.-31.12.2048 r.,

• JK Projekt Tworki w sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN- 

15 kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV w tym kontenerowej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Skórzec gm. Skórzec”,

• JK Projekt Tworki w sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego pn. „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia nn 0,4 kV w miejscowości Skórzec gm. Skórzec”,

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

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

w dniach: 1-2.10.2018 r.,

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

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

nr ew. 712/9) poprzez umieszczenie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV na 

okres: 11.09.2018 r.-31.12.2048 r.,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu prowadzenia robót polegających na 

przebudowie sieci energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV w dniu 11.09. 

2018r„

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

projektu budowlanego pn. „Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 

0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Mroczki gm. Wiśniew”,

• Lukman Multimedia sp. z o.o. Łuków ul. Międzyrzecka 30 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 3657W 

w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) 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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

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

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

na działce nr ew. 332/25,

• w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 812 w obrębie Pieróg,

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

ul. Równoległa 4A w imieniu której wystąpiła firma „Tasta” Usługi Techniczno- 

Handlowe Siedlce ul. Poniatowskiego 70 w sprawie

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 36IOW w miejscowości 

Nowe Opole (działka nr ew. 671) w celu budowy przyłącza sieci gazowej 

średniego ciśnienia 0 25 PE do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 411,

• w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia 

na prowadzenie robót i umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3635W w miejscowości Przywory Duże doziemnych telekomunikacyjnych 

przyłączy światłowodowych.

8. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy w sprawie wykonania przyłącza 

światłowodowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach z EXATEL S.A. 

ul. Perkuna 47 w Warszawie.

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa GLUKS „NAPRZÓD” Skórzec o dofinansowanie zakupu 

nagród dla uczestników III Spartakiady Integracyjnej Skórzec 2018.

10. Przyjęcie informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów operacyjnych.

11. Podjęcie decyzji w sprawie udziału w sponsorowanym pobycie w Powiecie Oberhavel 

dla uczniów z terenu powiatu siedleckiego, którzy mają osiągnięcia w nauce języka 

niemieckiego lub są laureatami konkursów ze znajomości języka niemieckiego.

12. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2018/2019.



13. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2019 rok oraz projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 208 z dnia 3 września 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 209/410/2018 w sprawie dokonania 

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

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 w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 10 000 000 zł (zał. nr 3) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 7

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



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361OW 

w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/8, 307/22, 307/23) 

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 11.09.2018 r.- 

21.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 602W 

w miejscowości Kępa (działka nr ew. 591/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działkach nr ew.: 171/8, 171/5 w dniu 12.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W 

w miejscowości Kępa (działka nr ew. 591/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach nr ew.: 171/8, 171/5 w dniu 12.09. 

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

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie 12.09.2018 r.-15.10.2018 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615 W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej na okres 4.10.2018 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,

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn 

0,4 kV w tym kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

w miejscowości Skórzec gm. Skórzec”, w zakresie objętym decyzją Zarządu 

Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.5.2018 z dnia 5 marca 2018 r.,

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa kablowej sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV w miejscowości Skórzec gm. 

Skórzec”,



• 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: 1-2.10.2018 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) poprzez umieszczenie linii 

elektroenergetycznej nn 0,4 kV na okres: 11.09.2018 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 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) w celu prowadzenia robót 

polegających na przebudowie sieci energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV 

w dniu 11.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia 

nn 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Mroczki gm. Wiśniew”, 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.55.2018 

z dnia 2 maja 2018 r.,

• zezwolił na zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowości Dziewule (działki nr ew.: 1221/1, 1234) w celu budowy 

sieci światłowodowej FTTH w technologii sieci napowietrznej na istniejącej 

podbudowie słupowej,

• zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633 W 

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

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce nr ew. 332/25,

• zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 812 w obrębie Pieróg,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 671) w celu budowy przyłącza 

sieci gazowej średniego ciśnienia 0 25 PE (przejście poprzeczne pod drogą) 

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 411,

• podjąć postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na prowadzenie 

robót i umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3 63 5 W 



w miejscowości Przywory Duże doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy 

światłowodowych.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy z EXATEL S.A. 

Warszawa ul. Perkuna 47, na dotychczasowych warunkach na okres kolejnych dwóch lat, tj. na 

czas określony od dnia 19.09.2018 r. do dnia 18.09.2020 r., ustalając czynsz od 19.09.2018 r. 

do 31.12.2018 r. w wysokości 360,54 zł netto miesięcznie, który waloryzowany będzie od 

2019 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w MP przez 

Prezesa GUS (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa GLUKS „NAPRZÓD” Skórzec (zał. nr 7), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł /dział 926/ zakup nagród (medali 

i pucharów) dla uczestników III Spartakiady Integracyjnej Skórzec 2018. Spartakiada 

zorganizowana zostanie w dniu 18 września br. w Skórcu.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych 

programów operacyjnych (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił delegować dwoje uczniów z terenu powiatu 

siedleckiego (którzy mają osiągnięcia w nauce języka niemieckiego lub są laureatami 

konkursów ze znajomości języka niemieckiego), oraz opiekuna do Powiatu Oberhavel 

w terminie 19-23 września br. Uczniowie do wyjazdu wskazani zostaną przez dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach. Strona niemiecka pokrywa koszty 

zakwaterowania, wyżywienia oraz wycieczek dla w/w osób.

Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w kwocie do 1 500 zł brutto na pokrycie kosztów 

podróży i ubezpieczenia uczestników wyjazdu (zał. nr 9).



Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia 

gminom z terenu powiatu siedleckiego realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 (zał. nr 10). Zarząd Powiatu na realizację 

powyższego zadania przeznaczył środki finansowe w kwocie 260 000 zł.

Kwota dotacji dla poszczególnych gmin z terenu powiatu na realizację zadania przedstawia się

Ad. pkt 13

następująco:

• Gmina Domanice - 9 230 zł,

• Gmina Korczew - 20 520 zł,

• Gmina Kotuń - 23 510 zł,

• Gmina Mokobody - 19 940 zł,

• Gmina Paprotnia - 19 330 zł,

• Gmina Przesmyki - 24 370 zł,

• Gmina Skórzec - 15 640 zł,

• Gmina Suchożebry - 17 750 zł,

• Gmina Wiśniew - 13 700 zł,

• Gmina Wodynie - 13 820 zł,

• Gmina Zbuczyn - 32 790 zł,

• Gmina Siedlce - 17 730 zł,

• Miasto i Gmina Mordy -31 670 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił:

• zatwierdzić zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok,

• przekazać jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach zatwierdzone zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych na 

2019 rok do wykorzystania przy opracowaniu projektu budżetu.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


