
Protokół Nr 222/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 26 listopada 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 221 z dnia 19 listopada 2018 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych 

w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego.

5. Rozpatrzenie wniosków:

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka nr 

ew. 96) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek gospodarczy na działce nr ew. 562,

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Korczew (działka nr ew. 96) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

na działce nr ew. 562.

6. Akceptacja projektu aneksu nr 3/2018 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 

23.12.2014 r. określającej warunki dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

7. Akceptacja projektu aneksu nr 4/2018 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 

23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

8. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 221 z dnia 19 listopada 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 222/437/2018 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 222/438/2018 w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

w 2019 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce nr ew. 562 

na okres 27.11.2018 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 562 w dniu 27.11.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem.



Ad. pkt 6

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

nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 4/2018 do umowy 

nr RS. 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński
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