
Protokół Nr 3/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 2 lutego 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ni- 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. oraz protokołu
nr 2 z dnia 30 stycznia 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego 

na 2015 r.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata 

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata 
do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska 

Lokalna Organizacja Turystyczna”.

7. Przyjęcie rozliczenia dotacji:

• Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach za 2014 r.,

• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy za 2014 r„

• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie za 2014 r.

8. Rozpatrzenie prośby Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trapez” Łysów

o wsparcie finansowe w organizacji turniejów koszykówki oraz tenisa stołowego 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu siedleckiego.

9. Rozpatrzenie prośby Organizatorów XIII Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy 

Niemieckojęzycznej „LORELEY” o wsparci Konkursu.

10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „PODLASIE” w Siedlcach

o pomoc w organizacji LVI Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego

Rajdu Pieszego.



11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu realizowanej przez 

Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Stoku Lackim.

13. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego 

Panu Mirosławowi Bieńkowi p.o. dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Stoku Lackim.

14. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Siedlce o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogi 

powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 503) w miejscowości Rakowiec w celu 

lokalizacji kanalizacji sanitarnej,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 
(działka nr ew. 140) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/2,

o pow. 1,1149 m2,

• ELMAZ Usługi Elektryczne:- Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonaniu przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 101/2,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 

(działka nr ew. 140) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/1,

o pow. 0,6973 m2,

• ELMAZ Usługi Elektryczne . ' Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonaniu przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 101/1,



• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek 

(działki nr ew.: 140,175/5) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku pieczarkami na działce nr ew. 175/7,

o po w. 0,4781 m2,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W 
w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 175/5) w celu wykonaniu 

przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni 
na działce nr ew. 175/7,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 
na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działki 

nr ew.: 361, 1210/7) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1210/2,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W 

w miejscowości Strzała (działki nr ew.: 361, 1210/7) w celu wykonaniu 

przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni 

na działce nr ew. 1210/2,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Zelków Kol. 

(działka nr ew.: 533/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 144/3,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Zelków Kol. (działka nr ew.: 533/1) w celu wykonaniu 

przyłącza energetycznego kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni 
na działce nr ew. 144/3,

• Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg nr: 3652W, 3648W, 3653 W w 

miejscowościach: Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice (działki 

nr ew.: 176, 132, 1, 1380) w celu budowy kablowej linii telekomunikacyjnej 

w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”,



• Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa dróg nr: 3652W, 3648W, 3653W

w miejscowościach: Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice 

(działki nr ew.: 176, 132, 1, 1380) w celu umieszczenia urządzeń związanych 

z budową kablowej linii telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza”,

• Zakładu Instalacji sanitarnej CO i GAZ Siedlce
ul. Ujrzanowska 14 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 
powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 141) 

w celu prowadzenia prac polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.
15. Przyjęcie:

• informacji na temat działalności Inspekcji Handlowej w 2014 r.,

• informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach 
w 2014r„

• informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

na rzecz rolników w 2014 r.,

• sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2014 w roku 2014,

• informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji 

na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informacji na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2014 r.,

• sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Siedleckiego w 2014.,

• informacji dotyczącej gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej 

z zarządzaniem lasami,

• informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2014 r.,

• informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.

16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 

2015 r. oraz protokołu nr 2/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3/6/2015 w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2015 rok (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (zał. nr 2) 
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich (zał. nr 3) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą 

„Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” (zał. nr 4) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć rozliczenie z wykorzystania dotacji 
za 2014 r. dla (zał. nr 5):

• Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach,

• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy i przekazać dopłatę 
w kwocie 3 352,44 zł zgodnie z rozliczeniem,

• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie i przekazać dopłatę 
w kwocie 25 788,00 zł zgodnie z rozliczeniem.



Przyjęte rozliczenia podlegają kontroli zgodności przedstawionych danych oraz celowości 

wykorzystania dotacji z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli 

Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Trapez” w Łysowie (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród 
uczestnikom zawodów sportowych:

• Powiatowy Turniej Koszykówki, planowany do rozegrania w maju 2015 r. - 

kwota dofinansowania do 700 zł,

• XVI Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 

planowany do rozegrania w listopadzie 2015 r. - kwota dofinansowania

do 700 zł,
Środki na dofinansowanie zakupu powyższych nagród pochodzić będą z działu 926.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Organizatorów XIII Konkursu Recytacji Poezji 

i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej „LORELEY” (zał.nr 7), jednogłośnie postanowił 

o dofinansowaniu kwotą do 300 zł /dział 750/ zakupu nagród laureatom konkursu, z terenu 

powiatu siedleckiego. Konkurs odbędzie się 14 marca br. w Publicznym Gimnazjum nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrzył prośbę Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” 

w Siedlcach (zał. nr 8). Starosta Siedlecki postanowił o objęciu honorowym patronatem LVI 

Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego, organizowanego w dniach 
14-18 lipca br. Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie noclegów uczestników rajdu 

na terenie Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach /jest to jednostka Powiatu więc nie 

może świadczyć odpłatnych usług na rzecz Powiatu/. Zarząd nie wyraził również zgody na 

zapewnienie map topograficznych Powiatu Siedleckiego dla 350 uczestników rajdu, z uwagi 

na brak wolnych środków w budżecie powiatu /zadanie nie ujęte w planie finansowym/. 

Koszt map topograficznych dla 350 osób to 2 500 zł.



Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3/7/2015 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze 

pożytku publicznego w 2015 roku (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3/8/2015 w sprawie udzielenia 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu realizowanej przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

w Stoku Lackim (zał. nr 10).

Upoważniono Pana Mirosława Bieńka - pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu realizowanej przez Powiatową Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną w Stoku Lackim.

Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

motywacyjnego Panu Mirosławowi Bieńkowi - p.o. dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim (zał. nr 11), w wysokości 20% stawki 

wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy, od dnia 2 lutego 2015 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

funkcyjnego Panu Mirosławowi Bieńkowi - p.o. dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 1375 zł.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 

503) w miejscowości Rakowiec w celu lokalizacji kanalizacji sanitarnej:

- wzdłuż drogi (na wysokości działek ni- ew.: 219/3, 219/4, 219/2) - kanał 

grawitacyjny długości ok. 80 m z trzema studniami kanalizacyjnymi PVC,

- w poprzek drogi (na wysokości działki nr ew. 523/2) - kanał grawitacyjny 
(jeden przecisk),



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/2 o pow. 

1,1149 m2 w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 

roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/2 
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.123.2014 z dnia 22 września 2014 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/1 o pow. 

0,6973 m2 w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 
roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego mi do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 101/1 

zgodnie z decyzją nr D.6853.1.129.2014 z dnia 6 października 2014 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.:140, 175/5) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego do zasilania budynku pieczarkarni na działce nr ew. 

175/7 o pow. 0,4781 m2 w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej ni- 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki nr ew.: 140, 175/5) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn do zasilania budynku pieczarkarni na działce 
nr ew. 175/7 zgodnie z decyzją nr D.6853.1.123.2014 z dnia

22 września 2014 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała 

(działki nr ew.: 361, 1210/7) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1210/2

w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,



• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała 

(działki nr ew.: 361, 1210/7) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1210/2 

zgodnie z decyzją nr D.6853.1.142.2014 z dnia 27 października 2014 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Zelków 

Kol. (działka nr ew. 533/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 144/3

w terminie od 2.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Zelków 

Kol. (działka nr ew. 533/1) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 144/3 
zgodnie z decyzją nr D.6853.1.149.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W, 3653W 
w miejscowościach: Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice 

(działki nr ew.: 176, 132, 1, 1380) w celu budowy kablowej linii 

telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” zgodnie 

z decyzją nr D.6853.1.27.2014 z dnia 10.03.2014 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3652W, 3648W, 3653W 

w miejscowościach: Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice 

(działki nr ew.: 176, 132, 1, 1380) w celu umieszczenia urządzeń związanych 

z budową kablowej linii telekomunikacyjnej w ramach projektu „Internet dla 

Mazowsza” w terminie od 7.02.2015 r. do 31.12.2035 r. oraz ustalił opłatę 
roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej tu 366IW w miejscowości 

Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia prac polegających 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia na 

umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.70.2013 z dnia 

5.08.2013 r.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął (zał. nr 13):

• informację na temat działalności Inspekcji Handlowej w 2014 r„



• informację z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach 

w 2014 r.,

• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

na rzecz rolników w 2014 r.,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2014 w roku 2014,

• informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji 

na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informację na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2014 r.,

• sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Siedleckiego w 2014.,

• informację dotyczącą gospodarki zasobami leśnymi i problematyki związanej 
z zarządzaniem lasami,

• informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2014 r.,

• informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2014 r.

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


