
Protokół Nr 12/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 8 kwietnia 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 11/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

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

Siedleckiego.

4. Przyjęcie stanowiska w sprawie:

• zapytania Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu zawarte 

w piśmie Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu, 

nr BR.0003.3.2015 z dnia 31 marca br.,

• interpelacje Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu zawarte 

w piśmie Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu, 

nr BR.0003.4.2015 z dnia 1 kwietnia br.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia niektórych dróg gminnych na 

terenie powiatu węgrowskiego do kategorii dróg powiatowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej na 

terenie powiatu węgrowskiwgo.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Zbuczyn o wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3667W 

w miejscowości Krzesk Majątek,

• Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2015 r. inwestycji 

polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3648W o długości 

3 km wraz z budową chodników przez miejscowość Wola Wodyńska,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Pruszyn (działka nr 

ew. 544) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn 

w przejściu poprzecznym,



• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 544) w celu wykonania energetycznego 

przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 

538/2),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 756/5),

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Pieńki (działki nr ew.: 87,29/4, 82/9) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn, do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/5),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki (działki nr ew.: 

87, 29/4, 82/9) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn 

w przejściu poprzecznym,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3622W w miejscowości Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

293),

• PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14 z pełnomocnictwa którego

wystąpił: TASTA Usługi Techniczno Handlowe Siedlce

ul. Poniatowskiego 29 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 140) 

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 88/2).

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Budżetu i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia 

i Opieki Społecznej z posiedzeń w dniu 27 marca br.

9. Podjęcie decyzji w sprawie umieszczenia na dachu budynku Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach anteny (radiolinii).

10. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 11/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w Wieloletnim 

Planie Finansowym Powiatu Siedleckiego zgodnie z zał. nr 1.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu odpowiadając na pytania Pana Sławomira Piotrowskiego, zgłoszone 

na V sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 27 marca br. - pismo Pana Zygmunta 

Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu nr BR.0003.3.2015 z dnia 31 marca 

2015 r. (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

1. Podzielił pogląd Starosty Siedleckiego w sprawie zasadności zakupu telefonów.

Wszystkie aktywacje są z taryfą Unlimited ponieważ przy ilości aktywacji posiadanych przez 

Starostwo nielimitowane połączenia są standardem taryfowym proponowanym przez 

operatorów dla klientów biznesowych.

Wszystkie telefony, które już były w użytku przez okres 2 lat wykazują ślady zużycia 

eksploatacyjnego, przejawiającego się zużyciem baterii oraz problemami z trzymaniem 

zasięgu. Ponadto niektóre egzemplarze noszą ślady zużycia mechanicznego, zwłaszcza 

egzemplarze użytkowane w trudnych warunkach, podczas prac prowadzonych na drogach 

powiatu. Potencjalne pogwarancyjne naprawy oraz wymiany baterii zasilających przedmiotowe 

terminale byłyby nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia (wartość baterii przewyższa 

realną cenę urządzenia).

Zakup telefonów typu Smartphone spowodowany jest kierunkiem rozwoju sieci komórkowych 

i stanowi standardowe urządzenie do łączności mobilnej dystrybuowane przez operatorów sieci 

komórkowych. Zamawiający dokonując zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przedmiotowe terminale zakupił w cenie 1 grosza brutto za 

sztukę. Ponadto nowe telefony objęte są 2 letnią gwarancją.



Ogólnie rzecz ujmując, zakup nowych aparatów w cenie 1 grosz za sztukę jest bardziej 

opłacalny ekonomicznie i stanowi wydatek uzasadniony niż wydatki na nowe baterie do starych 

telefonów lub na ich naprawę jeżeli nastąpi ich awaria.

Osoby, które otrzymają nowe telefony służbowe nie mają obowiązku informowania, że 

posiadają swoje prywatne.

Telefony zakupiono dla następujących pracowników:

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział
STOPA DARIUSZ Starosta Siedlecki
OKNIŃSKI MICHAŁ Wicestarosta Siedlecki
RYMUZA ANDRZEJ Sekretarz Powiatu
WIELOGÓRSKI
ZYGMUNT

Przewodniczący Rady
Powiatu

NAPIÓRKOWSKA
ANNA

kierownik Biura Rady 
Powiatu

PIĄTEK PELAGIA Skarbnik Powiatu
SZYMAŃSKA TERESA kierownik FINANSOWY
GRYCIUK ANDRZEJ kierownik ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGOBRODZIK PAWEŁ sam. st. d/s BHP
SKARUZ ANDRZEJ kierownik

ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZY

KRZEWNIAK 
REMIGIUSZ

specjalista ds. zam. 
publicznych

BORZYŃSKA EWA starszy informatyk
ZIÓŁKOWSKI
ANDRZEJ kierowca

kierowca
ZBIEC BOŻENA kierownik

WYDZIAŁ DRÓG

POTYRA ALFRED z-ca kierownika
KARASIŃSKI
SYLWESTER operator ciągnika

MAZUREK RYSZARD koordynator Obwodu 
Drogowo-Mostowego

KOSYL RADOSŁAW koordynator Obwodu 
Drogowo-Mostowego

BIARDZKI STANISŁAW kierownik
SPRAW
SPOŁECZNYCH I
PROMOCJI

2. Podzielił pogląd Starosty Siedleckiego, że udzielenie informacji w sprawie umieszczenia 

samochodu marki NISSAN SUNNY na parkingu strzeżonym nastąpi po zakończeniu kontroli 

w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Przedmiotem kontroli jest: 

„Realizacja zadań w zakresie umieszczania pojazdów usuniętych z drogi na wyznaczonym 

przez Starostę parkingu strzeżonym w okresie 01.01.2010 r. - 17.03.2015 r.”

3. Stwierdził, że oświadczenia majątkowe członków Zarządu zostały złożone w terminie.



Zarząd Powiatu IV kadencji Rady Powiatu w Siedlcach działał do chwili wyboru nowego 

Zarządu Powiatu V kadencji Rady Powiatu w Siedlcach, do 22.01.2015 r. (tj. czwartek). 

Członkowie Zarządu IV kadencji złożyli oświadczenie majątkowe w dniu:

- Józefa Rychlik - 23.01.2015 r. (tj. piątek),

- Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska-26.01.2015 r. (tj. poniedziałek),

- Piotr Dymowski - 26.01.2015 r. (tj. poniedziałek).

- Zygmunt Wielogórski - Starosta Siedlecki złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie 

Mazowieckiemu.

Członkowie Zarządu V kadencji złożyli oświadczenie majątkowe w dniu:

- Michał Okniński - 5.02.2015 r.

- Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska-20.02.2015 r.,

- Piotr Dymowski - 23.02.2015 r. (tj. poniedziałek),

- Mieczysław Ślaz - 18.02.2015 r.

- Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie 

Mazowieckiemu.

4. Podzielił pogląd Starosty Siedleckiego w sprawie sposobu przedstawienia kompleksowego 

wykazu majątku, zasobu nieruchomości i ruchomości Powiatu Siedleckiego i wykazu osób 

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu. W związku 

z tym, że żądana informacja dotycząca kompleksowego wykazu majątku, zasobu 

nieruchomości i ruchomości Powiatu Siedleckiego jest dość obszerna, tzn. zajmuje 223 stron 

formatu A4 oraz 129 stron formatu A3, kopiowanie i drukowanie książek środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymaga 

zaangażowania przynajmniej po jednej osobie w każdej z jednostek organizacyjnych Powiatu 

(oderwanie pracowników od codziennych obowiązków), jest to czasochłonne jak również 

kosztowne (koszt papieru, tonera, energii, praca pracowników), dlatego też kompleksowy 

wykaz majątku, zasobu nieruchomości i ruchomości Powiatu Siedleckiego jest do 

przedstawienia (do wglądu) radnemu Powiatu Panu Sławomirowi Piotrowskiemu w Wydziale 

Administracyjno-Gospodarczym p. 319 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach u kierownika 

Wydziału Pana Andrzeja Skaruz.

Starosta Siedlecki postanowił udostępnić wykaz osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym 

i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Zarząd Powiatu odpowiadając na interpelację radnego Pana Sławomira 

Piotrowskiego, skierowaną do Zarządu Powiatu w Siedlcach za pośrednictwem 



Przewodniczącego Rady - pismo Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady 

Powiatu nr BR.0003.4.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (zał. nr 3), jednogłośnie stwierdził:

- zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej nie ma obowiązku zamieszczania 

w BIP Starostwa Powiatowego wszystkich uchwał Zarządu Powiatu. Uchwały Zarządu 

Powiatu były publikowane, jeżeli z przepisów prawa wynikał obowiązek publikowania,

- posiedzenia zarządu zwołuje oraz im przewodniczy Starosta. W przypadku nieobecności 

Starosty zastępuje go Wicestarosta. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu

- z głosem stanowiącym a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym. Zgodnie z art. 

3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej 

obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej 

pochodzących z powszechnych wyborów.

W związku z powyższym nie ma obowiązku umieszczania w BIP informacji o terminach 

i miejscu posiedzeń Zarządu Powiatu.

- zgodnie z § 47 ust. 1 pkt 1 i la Statutu Powiatu Siedleckiego Przewodniczący Komisji kieruje 

jej pracami, a w szczególności:

„ 1) ustala terminy i porządek posiedzeń,

la) podaje do publicznej wiadomości termin i porządek posiedzenia poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym”.

Wywieszenie na tablicy jest udokumentowane w rejestrze ogłoszeń.

Zarząd Powiatu postanowił w stosownym czasie przedłożyć jako inicjatywę uchwałodawczą 

projekt Statutu Powiatu Siedleckiego do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą 

o skierowanie na posiedzenia merytorycznych Komisji Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/29/2015 w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia niektórych dróg gminnych na terenie powiatu węgrowskiego do kategorii dróg 

powiatowych (zał. nr 4).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/30/2015 w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu węgrowskiego (zał. nr 5).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:



• wykonać odwodnienie odcinka drogi nr 3667W w miejscowości Krzesk 

Majątek. Skutki finansowe - 10 037,80 zł,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wodynie o ujęcie w planie inwestycyjnym na 

2015 r. zadania przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3648W, na długości 

3 km wraz z budową chodników przez miejscowość Wola Wodyńska. Zarząd, 

z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości 

wykonania powyższego zadania inwestycyjnego w bieżącym roku,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Pruszyn 

(działka nr ew. 544) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

nn w przejściu poprzecznym w terminie od 7.04.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Pruszyn 

(działka nr ew. 544) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego nn 

do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 538/2),

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

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu budowy przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 756/5),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki 

(działki nr ew.: 87, 29/4, 82/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn, do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 29/5),

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Pieńki 

(działki nr ew.: 87, 29/4, 82/9) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn w przejściu poprzecznym w terminie od 9.04.2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości 

Kamianki Lackie (działka nr ew. 190) w celu budowy przyłącza kanalizacji 

wodociągowej do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 293),

• zewzolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka nr ew. 140) w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 88/2).



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami Komisji Budżetu, zawartymi 

w piśmie nr BR.0012.2.3.2015 z dnia 27 marca 2015 r. (zał. nr 7) oraz zapoznał się z pożytywną 

opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, zawartą w piśmie 

nr BR.0012.4.3.2015 z dnia 27 marca 2015 r. (zał. nr 8).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę T-Mobile Polska S.A. na umieszczenie na 

dachu budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach anteny (radiolinii) i zaproponował 

zawarcie umowy na na czas określony tj. na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

ustalając czynsz na 2015 r. w wysokości 350 zł netto miesięcznie, który w kolejnych latach 

będzie waloryzowany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za 2015 r. i 2016 r. ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS 

(zał. nr 9).

Protokółował: Jan Kołodyński

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

STAROSTA
Na tym protokół zakończono.

D^i r i u


