
Protokół Nr 8/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 9 marca 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 nr 7/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

3. Założenia do korekty planu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Stoku Lackim na 2015 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez 

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego 

konkursu ofert na 2015 rok w sferze kultura fizyczna i sport.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez 

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego 

konkursu ofert na 2015 rok w sferze turystyki.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim o pomoc finansową w zorganizowaniu Integracyjnego Przeglądu 

Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”.

7. Zapoznanie z informacją dotyczącą Forum Młodych Miast Bliźniaczych Brześcia.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

w Chlewiskach w 2014 roku.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego 

wystąpił . Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3631W w miejscowości Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu 

budowy przyłącza kablowego energetycznego nn dla potrzeb zasilania fermy 

drobiu (działka nr ew. 1261/1),



• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 792/2),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 44),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

m 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 145/2),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 1085/2) w celu 
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 790),

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego

wystąpił Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1254) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn dla potrzeb zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 796/4),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej 

nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12 w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 341/13),

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 665) 

w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

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

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew. 1229) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 82),

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3659W 

w miejscowości Józefin (działka nr ew. 1229) w celu wykonania 



energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 82),

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 366IW 

w miejscowości Zaliwie-Szpinki (działka nr ew. 141) w celu wykonania 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działki nr ew.: 199/1,199/3),

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

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie- 

Szpinki (działka nr ew. 141) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki
mew.: 199/1, 199/3),

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

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory 

(działka nr ew. 248) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego i gospodarczego (działka 
nr ew. 205),

• PHU„Anna”. ? : ' ■■ .. Zambrów ul. Sitarska 18

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej

nr 3940W w miejscowości Nakory (działka nr ew. 248) w celu budowy 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

i gospodarczego (działka nr ew. 205),

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3602W do działki nr ew. 300/2 w miejscowości 

Koszewnica,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3634W do działki nr ew. 864 w miejscowości

Wólka Wiśniewska,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W 

w miejscowości Klimonty (działki nr ew.: 683/1, 721) w celu wykonania 

przyłączy energetycznych napowietrznych nn w przejściach poprzecznych oraz 

odcinka linii napowietrznej nn w przejściu poprzecznym,



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

na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Klimonty (działki nr ew.: 683/1, 721) w celu umieszczenia przyłączy 

energetycznych napowietrznych nn w przejściach poprzecznych oraz odcinka 

linii napowietrznej nn w przejściu poprzecznym,

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

pieniężnej w wysokości 13 500 zł, za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi 
pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa 
(działka nr ew. 1041/1),

• Wójta Gminy Kotuń o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 

200 000 zł na zakup materiałów celem wykonania stabilizacji betonowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 3675 W, pomiędzy miejscowościami: 

Józefin i Polaki,

• Wójta Gminy Kotuń o poprawę stanu nawierzchni gruntowej drogi powiatowej 

nr 3602W w miejscowości Łączka, pomiędzy działkami nr: 242, 264.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia wykonywania zadań publicznych poprzez 

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego 

konkursu ofert na 2015 rok w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

12. Zajęcie stanowiska w sprawie zapytań Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego 

Powiatu zawartych w piśmie Pana Marka Plichty Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu, nr BR.0003.2.2015 z dnia 3 marca br.

13. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 7/2015 z dnia 

2 marca 2015 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu analizując „Założenia do korekty planu wydatków Powiatowej 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim na 2015 rok” (zał. nr 1), 

jednogłośnie postanowił:

Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 403.105 zł dostosowując wydatki 

do wysokości subwencji oświatowej na 2015 rok określonej przez MEN, tj.

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Stoku Lackim - 1.395.375 zł,
2. Wczesne wspomaganie dla 56 uczniów - 264.941 zł

1.660.316 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/16/2015 w sprawie wsparcia 

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok w sferze kultura fizyczna i sport 

(zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/17/2015 w sprawie wsparcia 

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok w sferze turystyki (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim o pomoc w zorganizowaniu Integracyjnego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje” (zał.nr 4), jednogłośnie postanowił 

przeznaczyć gadżety promocyjne powiatu na upominki dla uczestników Przeglądu. Przegląd 

odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach w dniu 13 maja br.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, że przedstawiciele Powiatu Siedleckiego 

nie wezmą udziału w Forum Młodych w Brześciu w dniach 9-12 kwietnia br., z uwagi na 

zbyt mało informacji od organizatorów na temat Forum. Organizatorami Forum są Brzeski 

Miejski Komitet Wykonawczy oraz organizacja publiczna „Białoruski Republikański 

Związek Młodzieży” (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2014 roku (zał. nr 6) i skierował 

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

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości 

Kolonia Mordy (działka nr ew. 1213) w celu budowy energetycznego 

przyłącza kablowego nn do zasilania fermy drobiu (działka nr ew. 1261/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/2) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 792/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej (działka nr ew. 44),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) w celu budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej (działka nr ew. 145/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Stara Dąbrówka (działka nr ew. 1085/2) w celu budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej (działka nr ew. 790),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń (działka nr ew. 1254) w celu budowy przyłącza kablowego 



energetycznego nn w celu zasilania budynku mieszkalnego (działka 

ni4 ew. 796/4),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12) w celu budowy przyłącza kanalizacji 

wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 341/13),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec (działka nr ew. 665) w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w terminie od 3.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 
opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew. 1229) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 82)

w terminie od 17.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Józefin 

(działka nr ew. 1229) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 82),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie- 

Szpinki (działka nr ew. 141) w celu wykonania energetycznego przyłącza 
kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 199/1, 

199/3),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie- 

Szpinki (działka nr ew. 141) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 199/1, 

199/3) w terminie 16.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory 

(działka nr ew. 248) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego i gospodarczego (działka 

nr ew. 205), w terminie od 12.03.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 
roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Nakory 

(działka nr ew. 248) w celu budowy energetycznego przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego i gospodarczego (działka nr ew. 205),
w dniu od 12.03.2015 r.,



• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3602W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 300/2 w miejscowości 

Koszewnica,

• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3634W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 864 

w miejscowości Wólka Wiśniewska,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 
Klimonty (działki nr ew.: 683/1, 721) w celu wykonania przyłączy 
energetycznych napowietrznych nn w przejściach poprzecznych oraz odcinka 

linii napowietrznej nn w przejściu poprzecznym,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Klimonty (działki nr ew.: 683/1, 721) w celu umieszczenia przyłączy 

energetycznych napowietrznych nn w przejściach poprzecznych oraz odcinka 
linii napowietrznej nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 16.03.2015 r. 

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• wymierzyć PPUH „GAW-BUD” ul. Ogrodowa 3 Łosice

karę pieniężną w wysokości 13 500 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy 

drogi pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa 

(działka nr ew. 1041/1), o powierzchni 250 m2 i 100 m2 jezdni,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o zabezpieczenie środków 

finansowych w kwocie 200 000 zł na zakupem materiałów na potrzeby 

wykonania stabilizacji betonowej drogi powiatowej nr 3675W, pomiędzy 

miejscowościami Józefin i Polaki. W chwili obecnej w budżecie powiatu nie 

ma środków finansowych na powyższy zakup. Zarząd w późniejszym terminie 

podejmie decyzję w sprawie ewentualnej naprawy powyższego odcinka drogi 

powiatowej, po wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o poprawę stanu nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka, na odcinku drogi pomiędzy 
działkami nr: 242 i 264. Zarząd w późniejszym terminie podejmie decyzję 

w sprawie ewentualnej naprawy powyższego odcinka drogi powiatowej, 

po wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel.



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/18/2015 w sprawie wsparcia 

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok w sferze wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/19/2015 w sprawie ustalenia 
zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu, odpowiadając na zapytania radnego Pana Sławomira Piotrowskiego 

zgłoszone na IV sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 27 lutego br. - pismo

Pana Marka Plichty Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu nr BR.0003.2.2015 z dnia

3 marca 2015 r. (zał. nr 10), jednogłośnie podzielił stanowisko:

• radcy prawnego zawarte w opinii prawnej z dnia 9 marca br. w przedmiocie; 

czy w sytuacji przyjęcia przez Radę Powiatu rezygnacji Przewodniczącego 

Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Rady był uprawniony do zwołania 

sesji Rady po upływie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji. Czy też w takiej 

sytuacji kompetencję do zwołania sesji Rady przejął Wojewoda Mazowiecki 
(zał. nr 11),

• radcy prawnego zawarte w informacji prawnej z dnia 9 marca br. na temat 

obowiązującego trybu i obowiązującej formy składania autopoprawek

do sprawozdań, informacji i innych dokumentów, które Zarząd przedłożył 
Radzie (zał. nr 12).

• Starosty Siedleckiego zawarte w piśmie K.0003.1.2015 z dnia 9 marca br. 

dotyczące informacji na temat umowy zawartej

m na usuwanie pojazdów (zał. nr 13).

Ad pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kołodyński


