
Protokół Nr 16/2015
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 4 maja 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 15/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71014/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71013/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 71095.

6. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie wyjazdu na Finał Poezji o Diamentowe Pióro 

w dniu 29 kwietnia br.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

o dofinansowanie Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców powiatu siedleckiego 
szkół podstawowych.

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

o dofinansowanie XI Ogólnopolskiej akcji „Polska biega 2015”.

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Rady Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach 
o wsparcie finansowe wydania folderu promującego region.

10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. T. 

Kłopotowskiego o wsparcie finansowe przedsięwzięcia wmurowania i odsłonięcia 

tablicy upamiętniającej nadanie pierwszej audycji Podziemnego Radia „Solidarność” 

Siedlce.

11. Rozpatrzenie prośby o pomoc finansową w organizacji Międzygminnych Zawodów 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dziewulach.



12. Rozpatrzenie prośby Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej o ufundowanie 

nagrody pieniężnej w wysokości 2 500 zł XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Chrześcijańskiej HOSANNA FESTIWAL.

13. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia „Prometeusz” Siedlce o sfinansowanie kosztów 

transportu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na zawody w dniu 7 maja br. 

w Otwocku.

14. Wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach oraz zawieszenie szafki rozdzielczej w pomieszczeniu 

węzła c.o.
15. Rozpatrzenie wniosków:

• Pana Krzysztofa Borkowskiego - posła na Sejm RP w sprawie remontu drogi 

powiatowej nr 3633W, na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki,

• Pani Małgorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej - radnej Powiatu o wykonanie 

remontu drogi powiatowej nr 3940W, na odcinku o nawierzchni gruntowej od 

miejscowości Nakory w kierunku granicy Powiatu,

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

wystąpił ENERGIA Grabianów ul. Kokosowa 3 w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 363IW 

w miejscowości Stok Ruski (działka nr ew. 421) w celu budowy linii 

napowietrznej SN w ramach przebudowy magistrali Wyczółki - Ogrodniki,

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

wystąpił „Elinvest” Siedlce ul. Mieszka I 16/11 w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W (działki 

nr ew.: 1586/1, 3682, 1811) w miejscowości Mordy w celu demontażu linii 

napowietrznych SN i nn oraz budowy linii kablowych SN i nn,

• KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 34 w sprawie zmiany w części decyzji 

nr D.6853.1.133.2015 z dnia 27 kwietnia br. dotyczącej zajęcia pasa dróg 

powiatowych nr: 361 IW, 3612W, 3661W w miejscowości Mokobody,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W 
w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 361, 341/12) w celu budowy 

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



• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew,: 361, 341/12) w celu umieszczenia 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego.

16. Zapoznanie z informacją o rozliczeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie wydatków z realizacji projektu systemowego 

„Nowa Szansa na Przyszłość” w okresie 1.01.2008 r. do 31.12.2014 r.

17. Zapoznanie z informacją z rozliczenia przez PFRON Oddział Mazowiecki 

w Warszawie realizacji pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” w roku 2014.
18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 15/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 16/34/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 
71014/ (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 16/35/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 
71013/ (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 16/36/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. /dział 710, rozdz. 
71095/ (zał. nr 3).



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie wyjazdu na Finał 

Poezji o Diamentowe Pióro w Zambrowie, w dniu 29 kwietnia br. (zał. nr 4), z wagi na 

ograniczone możliwości budżetu powiatu. Ponadto zainteresowany udziałem w Finale Poezji 

nie jest mieszkańcem Powiatu.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

(zał. nr 5), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu zakupu medali uczestnikom Turnieju 
piłki nożnej dziewcząt i chłopców Powiatu Siedleckiego szkół podstawowych. Środki 

finansowe na powyższe dofinansowanie w wysokości do 400 zł pochodzić będą z działu 750. 

Turniej odbędzie się w połowie czerwca br. na boisku piłkarskim GULKS „Naprzód” Skórzec 

w miejscowości Dąbrówka Ług.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany 

jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 400 zł /dział 750/ zakupu medali 

uczestnikom XI Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega 2015” (zał. nr 6). Termin ogólnopolskiej 

akcji: 22 - 24 maja 2015 r. (VIII edycja w Skórcu).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Wschodniej Izby Gospodarczej 

w Siedlcach (zał. nr 7), jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie wydania 

dwujęzycznego folderu informacyjnego, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie 

powiatu na ten cel.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej im. 

prof. T. Kłopotowskiego (zał. nr 8), o wsparcie finansowe przedsięwzięcia wmurowania 

i odsłonięcia na frontonie budynku przy ul. Pułaskiego 47 w Siedlcach wykonanej z brązu 

tablicy upamiętniającej nadanie pierwszej audycji Podziemnego Radia „Solidarność” Siedlce, 

jednogłośnie postanowił nie wspierać finansowo powyższego przedsięwzięcia, z uwagi na 

ograniczone możliwości budżetu powiatu. Zarząd Powiatu stara się wspierać uroczystości 

odbywające się na terenie powiatu siedleckiego.



Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 300 zł/dział 750/ 

zakupu nagród dla uczestników Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dziewulach (zał. nr 9). Zawody 

odbędą się w dniu 14 maja br.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zarządu Diecezjalnego Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił 

o ufundowaniu nagrody za kwotę do 1 500 zł /dział 750/ dla laureata XXII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal, który odbędzie się w dniach 28-30 

sierpnia br. w Siedlcach.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Prometeusz” 

Siedlce - zapalmy promyk nadziei, Klub sportowy „Prometeusz”, Opole Stare ul. Wesoła 32 

(zał. nr 11), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł /dział 750/ koszty 

transportu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie /mieszkańców powiatu siedleckiego/ na 

zawody w dniu 7 maja br. w Otwocku.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie przez firmę Nea Net

Siedlce ul. Chmielna 8, przyłącza światłowodowego w budynku Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 oraz zawieszenie szafki rozdzielczej 

w pomieszczeniu węzła c.o. na potrzeby świadczenia przez Nea Net usługi internetowej dla 

PKO BP S.A. Zarząd jednogłośnie postanowił zawrzeć umowę z firmą Nea Net na czas 

określony, tj. na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, ustalając czynsz na 2015 r. 

w wysokości 500 zł netto miesięcznie. Czynsz będzie waloryzowany w kolejnych latach 

o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2015 r. 

i 2016 r., ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił:



• rozpatrzył wniosek Pana Krzysztofa Borkowskiego - Posła na Sejm RP 

o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3 63 3 W, na odcinku Borki Wyrki - 

Borki Kosiorki. Remont powyższego odcinka drogi w bieżącym roku nie może 

zostać wykonany, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu 

na ten ceł. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Stalarzewskiej - Sierakowskiej - radnej 

Powiatu i wyraził zgodę na remont drogi powiatowej nr 3940W, na odcinku 

o nawierzchni gruntowej, od miejscowości Nakory w kierunku granicy Powiatu. 

Na wyrównanie nawierzchni potrzeba dostarczyć 6-7 wywrotek żwiru,

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

Stok Ruski (działka nr ew. 421) w celu budowy linii napowietrznej SN w ramach 

przebudowy magistrali Wyczółki - Ogrodniki,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W (działki nr ew.: 

1586/1, 3682, 1811) w miejscowości Mordy w celu demontażu linii 

napowietrznych SN i nn oraz budowy linii kablowych SN i nn,

• orzekł zmienić w części decyzję nr D.6853.1.113.2015 z dnia 27 kwietnia 

2015 r. poprzez zmianę zapisu: „....zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 361 IW, 3612W, 3661W (działka nr ew. 1708/1, 994/2, 426/2, 1176) 

w miejscowości Mokobody, w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 

wraz z przyłączami, w terminie od 27.04 - 05.05.2015 r.” na zapis: „....zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW, 3612W, 3661W (działka nr ew. 

1708/1, 994/2, 426/2, 1176) w miejscowości Mokobody, w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w terminie od 27.04 - 

12.05.2015 r. zgodnie z harmonogramem robót....”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612 W w miejscowości Podnieśno 

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

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

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

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

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 5.05.2015 r. 

do 31.12.2065 r. oraz ustalił opłatę roczną.



Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedłożoną przez kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach o rozliczeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie wydatków z realizacji projektu systemowego „Nowa 

Szansa na Przyszłość” w okresie 1.01.2008 r. do 31.12.2014 r. (zał. nr 14).

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z rozliczenia przez PFRON Oddział 

Mazowiecki w Warszawie realizacji pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” w roku 

2014, w ramach umowy AS3/000020/07/D z dnia 26 kwietnia 2013 r. (zał. nr 15).

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


