
Protokół Nr 213/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 1 października 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 212 z dnia 24 września 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyznania nagród dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki.

5. Rozpatrzenie prośby Prezesa UKS TRAPEZ Łysów o zgodę na przesunięcie środków 

finansowych na organizację Powiatowych Turniejów Piłki Siatkowej dla dziewcząt 

i chłopców.

6. Akceptacja projektu porozumienia w sprawie dofinansowania ze środków własnych 

Miasta Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta 

Siedlce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas 

Diecezji Siedleckiej.

7. Rozpatrzenie wniosków:

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka nr 

ew. 1249/1) wcelu budowy doziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej: 1. od 

studni OPL do słupa PGE nr 4/5 na działce nr ew. 582/1, 2. od studni OPL do 

budynku na działce nr ew. 638/1, 3. od studni OPL do słupa PGE nr 1/2 na 

działce nr ew. 624/5, 4. od studni OPL do słupa OPL na działce nr ew. 635/6, 5. 

od studni OPL do słupa PGE nr 1/2 na działce nr ew. 575/1,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3649W w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 338/1,



• w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 175 w obrębie Ogrodniki,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

w miejscowości Krzymosze (działka nr ew. 595/1) oraz w miejscowości 

Leśniczówka (działka nr ew. 172) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

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

ul. Równoległa 4A w imieniu którego wystąpił MONT-GAZ

Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia (działka nr ew. 203),

• „The Fresh Fast Food And Fruits Compan” Siedlce Plac Zdanowskiego 1/130 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Czerniejew (działka nr ew. 787/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 530/8 na okres 

2.10.2018 r. - 31.12.2048 r„

• „The Fresh Fast Food And Fruits Compan” Siedlce Plac Zdanowskiego 1/130 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Czerniejew (działka nr ew. 787/2) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 530/8,

• Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/27 z pełnomocnictwa którego

wystąpił Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Ar-Kon

Siedlce ul. Kochanowskiego 9/9 w sprawie zmiany w części decyzji 

nr D.6853.1.66.2017 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalizacji zjazdu 

publicznego w miejscowości Białki,

• Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Ar-Kon Siedlce

ul. Kochanowskiego 9/9 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pn.”Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W 

do projektowanego Parku Handlowego w miejscowości Białki gm. Siedlce”.

8. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 212 z dnia 24 września 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 213/417/2018 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia niosącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagród 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej (zał. nr 2):

• Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w wysokości 2300 zł,

• Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach w wysokości 1900 zł,

• Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 2400 zł.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa UKS „TRAPEZ” Łysów jednogłośnie 

wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu 

w Siedlcach w dniu 8 stycznia br., na organizację Powiatowych Turniejów Piłki Siatkowej dla 

dziewcząt i chłopców (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia w sprawie 

dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 

będącej mieszkańcem Miasta Siedlce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu, 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

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



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu budowy doziemnej 

telekomunikacyjnej linii kablowej: 1. od studni OPL do słupa PGE nr 4/5 na 

działce nr ew. 582/1, 2. od studni OPL do budynku na działce nr ew. 638/1, 3. 

od studni OPL do słupa PGE nr 1/2 na działce nr ew. 624/5, 4. od studni OPL 

do słupa OPL na działce nr ew. 635/6, 5. od studni OPL do słupa PGE 

nr 1/2 na działce nr ew. 575/1,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W 

w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 338/1,

• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 175 w obrębie Ogrodniki,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

w miejscowości Krzymosze (działka nr ew. 595/1) oraz w miejscowości 

Leśniczówka (działka nr ew. 172) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka nr ew. 203),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 530/8 

na okres 2.10.2018 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,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 787/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego zasilającego 

nieruchomość na działce nr ew. 530/8 w dniu 2.10.2018 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.66.2017 z dnia 14 maja 2018 r. poprzez 

zmianę zapisu z „... lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej 3686W (działka nr ew. 144-obręb Grabianów, 1062/2-obręb Białki) 



do nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 6/2,7/3, 8/3,9/3,10,11/3,12,13/3,

14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1- 

rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 

1216/1,1216/2,1216/3,1083/1,145/5 w miejscowości Grabianów gm. Siedlce” 

na zapis: .... lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

3686W (działka nr ew. 144-obręb Grabianów, 1062/2, 1215/6-obręb Białki) do 

nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3,

14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1- 

rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1216/1, 

1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Grabianów gm. Siedlce”,

• uzgodnił projekt budowlany pn. ,”Budowa zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3686W do projektowanego Parku Handlowego w miejscowości 

Białki gm. Siedlce”.

Ad. pkt 7

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


