
Protokół Nr 13/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 13 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 12/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

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

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2015 r.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie zezwolenia na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3 649W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 143 

w miejscowości Wola Serocka,

• Wójta Gminy Paprotnia w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie odległości 

linii zabudowy z 8 m do 6,8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej 

nr 3624W w miejscowości Koryciany dla projektowanej inwestycji, polegającej 

na przebudowie zbiornika wodnego do realizacji na działce nr ew. 369,

• Wójta Gminy Paprotnia i Związku Komunalnego „Paprotnia” w sprawie:

1) stwierdzenia wygaśnięcie decyzji D.6852.73.2014 z dnia 5.05.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 84 m2,

2) zezwolenia Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia 

pasa drogi powiatowej nr 3633 W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) 

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 

84 m2,



3) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,

• Wójta Gminy Paprotnia i Związku Komunalnego „Paprotnia” w sprawie:

1) stwierdzenia wygaśnięcie decyzji D.6852.84.2014 z dnia 19.05.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 17,50 m2,

2) zezwolenia Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia 

pasa drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) 

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 

17,50 m2,

3) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,

• Wójta Gminy Paprotnia i Związku Komunalnego „Paprotnia” w sprawie:

1) stwierdzenia wygaśnięcie decyzji D.6852.132.2014 z dnia 7.07.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

2) zezwolenia Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia 

pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości Paprotnia (działka ni’ ew. 

249/1) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

3) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Przesmyki (działka 

nr ew.: 1058/2) w celu umieszczenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 

nn wraz z przyłączami,

• PHU MADO ul. Leśna 3 Kosów Lacki w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Przesmyki 

(działka nr ew.: 105 8/2) w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 

nn wraz z przyłączami,

• sołtysa miejscowości Łączka o zabezpieczenie środków finansowych w 2016 r. 

na zakup materiałów na potrzeby wykonania stabilizacji betonowej drogi 

powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 

w miejscowości Łączka,



• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego 

zjazdu z drogi powiatowej nr 3657W do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 197 w miejscowości Smolanka.

8. Wyrażenie zgody na zakup pucharów z tabliczkami dla laureatów Eliminacji 

Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz 

sfinansowanie posiłków dla uczestników powyższego Turnieju.

9. Wyrażenie zgody na zakup upominków dla młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu 

siedleckiego biorącej udział w XVI Powiatowym Dniu Dziecka, organizowanym w dniu 

1 czerwca 2015 r. w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach.

10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 12/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/31/2015 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 — 

2018 (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 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3) 

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



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/32/2015 w sprawie zmiany planu 

wydatków na zadania w 2015 r. /dział 700 rozdział 70005/ (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

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

3649W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 143 w miejscowości 

Wola Serocka,

• zezwolił na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 6,8 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości 

Koryciany dla projektowanej inwestycji, polegającej na przebudowie zbiornika 

wodnego, do realizacji na działce nr 369,

• 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.73.2014 z dnia 5.05.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 84 m2,

2) zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) 

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 

84 m2,

3) ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,

• 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.84.2014 z dnia 19.05.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 17,50 m2,

2) zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 140) 

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o pow. 

17,50 m2,

3) ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,

• 1) stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.132.2014 z dnia 7.07.2014 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W 



w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) w celu umieszczenia przyłącza 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

2) zezwolił Związkowi Komunalnemu „Paprotnia” na kontynuację zajęcia pasa 

drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 249/1) 

w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

3) ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego,

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

Przesmyki (działka nr ew. 1058/2) w celu umieszczenia napowietrznej linii 

elektroenergetycznej nn wraz z przyłączami w terminie od 24.04.2015 r. 

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Przesmyki 

(działka nr ew. 1058/2) w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 

nn wraz z przyłączami,

• rozpatrzył wniosek sołtysa miejscowości Łączka o zabezpieczenie środków 

finansowych w 2016 r. na zakup materiałów celem wykonania stabilizacji 

betonowej drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew podkościelny - Koszewnica - 

droga nr 2, w miejscowości Łączka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3657W do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 197 w miejscowości Smolanka.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup pucharów z tabliczkami dla 

laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym oraz wyraził zgodę na zakup posiłków dla uczestników Turnieju, przeznaczając na 

powyższe zakupy środki finansowe w wysokości do 1 000 zł /dział 750/ (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup upominków dla młodzieży 

gimnazjalnej z terenu powiatu siedleckiego biorącej udział w XVI Powiatowym Dniu Dziecka 

orgaznizowanym w dniu 1 czerwca 2015 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach (zał. nr 7).



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami komisji Rady (zał. nr 8), skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

• powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych /dotyczy 

dotacji w wysokości 241.613 zł/,

• powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych /dotyczy 

budowy chodnika/,

• określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2015 

roku,

skierował również:

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2014 r.,

• sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku 2014,

• informację o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2014 r.,

• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2014 r.,

• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Stoku Lackim w 2014 r.,

• informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Siedlcach w 2014 r.,

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2014 r.,

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

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2014 r.,

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

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

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

• sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

w 2014 roku

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.



Starosta Siedlecki zapoznał Zarząd z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Komisję 

Rewizyjną, po kontroli przeprowadzonej w dniu 20 marca br. w Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim - pismo BR. 1711.1.2015 z dnia 10 kwietnia 

2015 r. (zał. nr 9).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński.


