
Protokół Nr 218/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 29 października 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzy! posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 217 z dnia 22 października 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.

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

5. Rozpatrzenie wniosków:

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 83/6,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul Równoległa 4a w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice 

(działka nr ew. 699/1) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia 

(przejście poprzeczne pod drogą),

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25. 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości 

Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce nr ew. 312/1,

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

drogowego drogi powiatowej nr 364IW w miejscowości Tchórzew (działka nr 

ew. 641/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość (działka nr ew. 312/1).



6. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Zbuczyn o dofinansowanie w wysokości 

13 000 zł, zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Dziewule.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 2018 r.

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

o dofinansowanie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka bez granic”.

9. Akceptacja aneksu nr 3/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu 

kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w działającym na terenie 

powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 217 z dnia 22 października 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 218/427/2018 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne 

w 2018 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 218/428/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 575) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 83/6,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617 W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) poprzez umieszczenie sieci 



gazowej średniego ciśnienia (przejście poprzeczne pod drogą) na okres 

30.10.2018 r. - 31.12.2043 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 3641W 

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 312/1 w dniu 30.10.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 364 IW 

w miejscowości Tchórzew (działka nr ew. 641/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 

312/1) na okres 30.10.2018 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.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Zbuczyn (zał. nr 4), jednogłośnie 

postanowił dofinansować kwotą 13 000 zł zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dziewule.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z porządku obrad posiedzenia 

punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki 

Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2018 r.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą 10000 zł brutto 

/dział 750/ Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka bez granic”, który odbędzie się 

w dniach 4-17 listopada 2018 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

W bieżącym roku Plener odbędzie się pod hasłem „Barwy Niepodległej”.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 3/2018 do umowy 

nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego 

w działającym na terenie powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 6).

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono, 

protokółował Jan Kołodyński
)


