
Protokół Nr 221/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 19 listopada 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu łisty obecności.

Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 220 z dnia 14 listopada 2018 r.

3. Przyjęcie rozliczenia dotacji celowej z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych 

przez Gminę Przesmyki.

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka nr ew. 880) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 15 kV 

do zasilania stacji transformatorowej na działce nr ew. 885,

• Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Inżynieryjnych „BUDOKAN” Łosice 

ul. B. Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 253, 153/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej PE 110 mm,

• PWiK Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3633W (działki nr ew.: 253, 153/1) w miejscowości Błogoszcz poprzez 

umieszczenie sieci wodociągowej PE 110 mm,

• Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 160 w imieniu 

którego wystąpiła firma ELMO S.A. Kol. Zelków ul. Akacjowa 1 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości 

Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

ZELTECH Siedlce ul Brzeska 139 w sprawie zajęcia pasa

drogowego dróg powiatowych nr: 3665W, 3629W w miejscowości

Wólka Soseńska (działki nr ew.: 454, 55) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 342,

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

drogowego dróg powiatowych nr: 3665W, 3629W w miejscowości Wólka 

Soseńska (działki nr ew.: 454, 55) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce nr ew. 342,

• w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących 

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu 

budowy kanalizacji sanitarnej w poboczu pasa drogowego wzdłuż 

nieruchomości nr ew.: 214, 212, 211 wraz z budową czterech studni,

• PPUH „GAW BUD” Łosice ul. Ogrodowa 3 w sprawie

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 

(działka nr ew. 140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej na wysokości działek nr ew.: 214, 212, 211 w terminie 

19-23.11.2018 r.

6. Rozpatrzenie prośby Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trapez” w Łysowie 

o dofinansowanie kosztów transportu drużyny na Finał Mazowieckiej Gimnazjady 

Ludowych Zespołów Sportowych w koszykówce dziewcząt.

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach 

o dofinansowanie kosztów wyjazdu zawodników z terenu powiatu siedleckiego 

na zawody międzynarodowe do Anglii.

8. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału „Podlasie” w Siedlcach Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego o współorganizację XXIII Wieczoru 

Wigilijnego w dniu 9 grudnia br.

9. Rozpatrzenie prośby o przyznanie nagrody pieniężnej w kwocie 80 000 zł 

za osiągnięcia w wynalazczości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu 

w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

11. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 220 z dnia 14 listopada 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z zestawieniem poniesionych kosztów dotyczących 

realizacji zadania powiatu polegającego na letnim utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących 

się na terenie gminy Przesmyki (porozumienie Nr D.3.2018 z dnia 20.08.2018 r.) przedłożonym 

przez Gminę Przesmyki (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił zakwalifikować wydatki 

w wysokości 6 458,48 zł jako kwotę bezpośrednio związaną z realizacją w/w porozumienia. 

Natomiast wydatki poniesione przed zawarciem porozumienia w wysokości 5 791,23 zł oraz 

inne wydatki nie bezpośrednio związane z realizacją porozumienia w wysokości 366,85 zł - 

łącznie 6 158,08 zł, nie zostały zakwalifikowane jako wydatki związane z realizacją 

porozumienia.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 221/435/2018 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka nr ew. 880) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 15 kV 

do zasilania stacji transformatorowej na działce nr ew. 885,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 253, 153/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci wodociągowej PE 110 mm w dniu 

19.11.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633 W (działki nr ew.:

253, 153/1) w miejscowości Błogoszcz poprzez umieszczenie sieci 



wodociągowej PE 110 mm na okres 20.11.2018 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

w miejscowości Grabianów (działka nr ew. 144) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3665W, 3629W 

w miejscowości Wólka Soseńska (działki nr ew.: 454, 55) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 342 w dniach 19-20.11.2018 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3665W, 3629W 

w miejscowości Wólka Soseńska (działki nr ew.: 454, 55) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce 

nr ew. 342 na okres 20.11.2018 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,

• wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących 

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, które 

składowane jest na terenie nieruchomości Powiatu Siedleckiego położonej 

w Broszkowie. Cena drewna bez względu na gatunek wynosi:

- dla drewna w ilości 62,65 m3 pozyskanego w roku 2017 - 124,20 zł brutto 

za 1 m3,

- dla drewna w ilości 121,90 m3 pozyskanego w roku 2018 - 118,80 zł brutto 

za 1 m3. Sprzedaż drewna zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia 

zamieszczonego w Tygodniku Siedleckim i na stronie internetowej Powiatu 

www.bip.powiatsiedlecki.pl,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu budowy kanalizacji 

sanitarnej w poboczu pasa drogowego wzdłuż nieruchomości nr ew.: 214, 212, 

211 wraz z budową czterech studni,



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 63 2W 

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie 19-23.11.2018 r. Ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Trapez” w Łysowie (zał. nr 4) jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1 000 zł brutto 

/dział 750/ do kosztów transportu drużyny UKS „Trapez” Łysów na Finał Mazowieckiej 

Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych w koszykówce dziewcząt. Finał Gimnazjady 

odbędzie się 21 listopada br. w Strzegowie.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” 

w Siedlcach (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 750 zł /dział 750/ 

wyjazd zawodników z terenu powiatu siedleckiego na Międzynarodowe Zawody w Sportowym 

Karate. Zawody odbędą się w dniach 24 - 25 listopada br. w Newark On Trent, Anglia.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału „Podlasie” w Siedlcach 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił 

dofinansować kwotą do 500 zł zakup świątecznych upominków dla dzieci. Upominki wręczone 

zostaną dzieciom podczas XXIII „Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu”, który zorganizowany 

zostanie w dniu 9 grudnia br. z Zespole Szkół w Stoku Lackim.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym przyznania nagrody pieniężnej 

w kwocie 80 000 zł za osiągnięcia w wynalazczości. Zarząd nie przyznał nagrody

Panu za osiągnięcia w wynalazczości, z uwagi na brak środków

finansowych w budżecie powiatu na ten cel.



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 221/436/2018 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 7).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


