
Protokół Nr 11/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 30 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 10/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2014 - 2018, za okres styczeń - grudzień 2014 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu 

Siedleckiego za 2014 rok”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu 

finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.

8. Ustalenie osoby, która będzie licytować w imieniu Powiatu Siedleckiego nabycie 

własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 82/7 z obrębu 46 

położonej w Siedlcach przy ul. 10 Lutego oraz ustalenie kwoty netto do jakiej 

wytypowana osoba będzie mogła licytować w/w nieruchomość.

9. Rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Powiatu 

Siedleckiego.

10. Rozpatrzenie wniosków:

• radnej Pani Józefy Rychlik o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3661 W, 

na odcinku Mokobody - Męczyn o dł. 1 500 m,

• o udzielenie odpowiedzi czy Zarząd Powiatu rości sobie prawo do drzew 

gatunek jesion rosnących na granicy działki nr 705/1 i drogi powiatowej 

nr 3617W Siedlce - Korczew w miejscowości Golice,



Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 

z pełnomocnictwa którego wystąpił Biatel Telekomunikacja S.A. Białystok ul. 

Ciołkowskiego 2/2a w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie na cele 

budowlane pasa drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 2708) obręb 

Hołubią, na wysokości działki nr ew. 1383 w celu lokalizacji 

telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu Budowa Regionalnej 

Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji Hołubią - Krześlin, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3929W obręb Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynków przeznaczonych do hodowli drobiu (działki nr 

ew.: 98, 99) obręb Nasiłów,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie (działka nr 

ew. 376) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn 

w przejściu poprzecznym,

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

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3 647W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu wykonania 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 484/3),

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3675W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 43/4 

w miejscowości Czarno wąż,

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

wystąpił Elfeko S.A. ul. Hutnicza 20A Gdynia, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie na cele budowlane pasa drogi powiatowej 

nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) dla przebudowy 

istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15 kV na linię kablową SN w celu 

uniknięcia kolizji z nowobudowaną linią elektroenergetyczną 400 kV Kozienice 

- Siedlce Ujrzanów,

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

wystąpił ENERGIA Grabianów ul. Kokosowa 3 w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W 



w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu budowy linii 

kablowej SN, budowy-przebudowy linii napowietrznej nn oraz przebudowy 

przyłącza napowietrznego,

• KRANZ-GAZ Siematycze ul. Chopina 34 w sprawie uzgodnienia

projektu pn; „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości 

Kownaciska gm. Suchożebry”.

11. Przyjęcie:

• sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2014 r,

• informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w 2014 r.,

• sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w 2014 r.,

• informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2014 r.,

• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

• sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2014 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków 

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie 

porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.

13. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2014.

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Klubu Piłki Nożnej Ruch Chodów o dofinansowanie 

zakupu dresów sportowych dla chłopców z rocznika 2006.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 10/2015 z dnia 23 marca 2015 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/24/2015 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 - 2018 za okres styczeń - grudzień 

2014 r. (zał. nr 2) i przekazał:

- Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach,

- Regionalnej Izbie Odrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11 /25/2015 w sprawie przedstawienia 

„Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok” (zał. nr 3). 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Powiatu Siedleckiego za 2014 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/26/2015 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok” (zał. nr 4).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia 

Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/27/2015 w sprawie przedstawienia 

„Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury 

pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 5).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.



Ad, pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie zadecydował, że osobą która będzie licytować w imieniu 

Powiatu Siedleckiego nabycie własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 

nr 82/7 z obrębu 46, położoną w Siedlcach przy ul, 10 Lutego będzie Pan Andrzej Skaruz 

(zał. nr 6). Kwota netto do której Pan Andrzej Skaruz będzie mógł licytować w/w nieruchomość 

wynosi 22 000 zł.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek 

o dokonania zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Powiatu Siedleckiego.

Ad. pkt 10

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

• rozpatrzył wniosek radnej Powiatu Pani Józefy Rychlik o wykonanie remontu 

drogi powiatowej nr 366IW, na odcinku Mokobody - Męczyn, o długości 

1 500 mb. Zarząd w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie 

ewentualnego wykonania remontu powyższego odcinka drogi powiatowej, po 

wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,

• uznać, iż prawo własności do dwóch drzew gatunku jesion rosnących na granicy 

działki nr ew. 705/1 i drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew 

w miejscowości Golice, należy do właścicieli działki nr ew. 705/1,

• zezwolił na zadysponowanie na cele budowlane pasa drogi powiatowej nr 

3617W (działka nr ew. 2708) obręb Hołubią, na wysokości działki nr ew. 1383 

w celu lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w ramach projektu Budowa 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” relacji Hołubią - 

Krześlin,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W obręb 

Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu budowy przyłącza wodociągowego 

do budynków przeznaczonych do hodowli drobiu (działki nr ew.: 98, 99) obręb 

Nasiłów,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 376) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 



nn w przejściu poprzecznym, w terminie od 10,04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie 

(działka nr ew. 376) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 484/3),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3675W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 43/4 w miejscowości 

Czarnowąż,

• zezwolił na zadysponowanie na cele budowlane pasa drogi powiatowej nr 

3654W w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) dla przebudowy 

istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15 kV na linię kablową SN w celu 

uniknięcia kolizji z nowobudowaną linią elektroenergetyczną 400 kV Kozienice 

- Siedlce Ujrzanów,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu budowy linii kablowej SN, budowy- 

przebudowy linii napowietrznej nn oraz przebudowy przyłącza napowietrznego,

• uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 

w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3615W, zgodnie z decyzją nr 

D.6853.1.74.2014 z dnia 30.06.2014 r.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2014 r. (zał. nr 8),

• informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach w 2014 r. (zał. nr 9),

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w 2014 r. (zał. nr 10),

• informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2014 r. (zał. nr 11),



• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

(zał. nr 12),

• sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2014 r. 

(zał. nr 13)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/28/2015 w sprawie ustalenia zasad 

oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu 

Wnioskodawcy (zał. nr 14).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności 

rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu w roku 2014 

(zał. nr 15).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Klubu Piłki Nożnej Ruch Chodów 

o dofinansowanie zakupu dresów sportowych dla chłopców z rocznika 2006 (zał. nr 16), 

jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie powyższego zakupu. Zarząd nie może 

wyrazić zgody na dofinansowanie bieżącej działalności Klubu.

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. ''
Da-riusJ^tiopa

Protokółował: Jan Kołodyński


