
Protokół Nr 17/2015 
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 11 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 4 maja 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2014”.

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

5. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg - stan na 

5.05.2015 r.

6. Rozpatrzenie prośby Kierownika Zakładu Technologii Chemicznej i Inżynierii 

Materiałowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o wsparcie IX 

Ogólnopolskiej Konferencji „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne 

w badaniach fazy skondensowanej”, organizowanej w dniach 7-11 czerwca br. w DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach.

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Miejskiego TKKF w Siedlcach o dofinansowanie 

zakupu nagród laureatom Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” 

Sokolik 2015.

8. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim o ufundowanie 

pucharów oraz medali dla uczestników Spartakiady Szkół Noszących Imię 

Jana Pawła II.

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Czuryłach o dofinansowanie 

zakupu nagród dla uczestników konkursów, które odbędą się podczas festynu z okazji 

Dnia Dziecka w dniu 14 czerwca br. w Czuryłach.

10. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych:

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2015/2016,

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok 

szkoły 2015/2016.

11. Rozpatrzenie wniosków:



• Wójta Gminy Przesmyki o zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania 

rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki w okresie 

wiosenno-jesiennym,

• Wójta Gminy Korczew o ujęcie w budżecie powiatu na 2015 r. zadania 

przebudowy drogi powiatowej nr 3 663 W na odcinku Tokary - Hruszew,

• Wójta Gminy Domanice o realizację w 2015 r. inwestycji przebudowy drogi 

powiatowej nr 3635W, na odcinku 1700 mb.,

• Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o sfinansowanie zakupu 70 t. kruszywa na 

wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3669W (ul. Gliniana) w Mordach,

• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43

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

w miejscowości Podnieśno (działka nr ew. 361) w celu wykonania 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 350/2),

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 3615W w celu budowy dwóch zjazdów na działki nr ew.: 203, 

204 w miejscowości Kownaciska,

• TRAKT ul. Reymonta 19c Kotuń w sprawie wydania

warunków technicznych do przebudowy drogi powiatowej nr 3 604W,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działka 

nr ew. 361) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego nn dla 

potrzeb budynku mieszkalnego,

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

wystąpił 3KOBOX S.A. Wiśniówka 75 gm. Masłów w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew.: 879),

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

wystąpił 1 Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

139 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 

3604W w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy 



przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 782/3),

• o decyzji karnej za zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3633W pomiędzy 

miejscowościami: Stok Lacki Folwark, Joachimów (działka nr ew. 1262) bez 

zezwolenia, w związku z wszczętym z urzędu postępowaniem,

• ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa 

drogi powiatowej nr 3666W w miejscowościach: Grubale, Pustki (działki nr 

ew.: 73, 504) w celu wykonania przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 83),

• Zakładu Instalacji Sanitarnej CO i GAZ Siedlce

ul. Ujrzanowska 14 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej m 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki (działka nr ew. 141) w 

celu prowadzenia prac pielęgnacyjnych na regulacji włazów studziennych oraz 

pracach porządkowych.

12. Wolne wnioski

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 16/2015 z dnia 4 maja 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 17/37/2015 w sprawie przedłożenia 

„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2014” (zał. nr 1).

Zarząd postanowił przekazać powyższe „Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach, celem 

zatwierdzenia.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 17/38/2015 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (zał. nr 2).



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu 

siedleckiego w części dotyczącej dróg - stan na 5.05. 2015 r.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Kierownika Zakładu Technologii Chemicznej 

i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

(zał. nr 3), jednogłośnie postanowił wesprzeć kwotą do 1 000 zł organizację IX Ogólnopolskiej 

Konferencji „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy 

skondensowanej”. Konferencja zorganizowana zostanie w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w dniach od 7 do 11 czerwca br.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Miejskiego TKKF w Siedlcach 

(zał. nr 4), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 700 zł /dział 750/ zakup nagród 

uczestnikom Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2015. Finały 

Turnieju rozegrane zostaną w dniu 11 czerwca br. na płycie głównej stadionu w Siedlcach.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim 

(zał. nr 5), jednogłośnie postanowił zakupić puchary z logo powiatu dla uczestników 

Spartakiady Szkół Noszących Imię Jana Pawła II. Środki finansowe na zakup pucharów 

w wysokości do 350 zł pochodzić będą z działu 750.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czuryłach 

(zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 300 zł /dział 750/, zakupu 

nagród dla uczestników konkursów, które odbędą się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 

w dniu 14 czerwca br. w Czuryłach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu:

• zajmie stanowisko w sprawie projektu arkusza organizacyjnego Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2015/2016,



• zajmie stanowisko w sprawie projektu arkusza organizacyjnego Powiatowej 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 

2015/2016. Zarząd zobowiązał dyrektora Poradni, aby dostosować zatrudnienie 

do wielkości środków finansowych przyznanych jednostce.

Ad. pktll

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

• podpisać porozumienie z Wójtem Gminy Przesmyki w sprawie utrzymania 

rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki w okresie 

wiosenno - jesiennym,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w budżecie powiatu na 

2015 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3663 W na odcinku Tokary - 

Hruszew. Zarząd w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie 

ewentualnej przebudowy powyższego odcinka drogi powiatowej, po 

wygospodarowaniu środków finansowych na ten cel,

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o realizację w 2015 r. inwestycji 

przebudowy drogi powiatowej nr 3635W, na odcinku 1700 mb. Zarząd 

w późniejszym terminie podejmie decyzję w sprawie ewentualnej przebudowy 

powyższego odcinka drogi powiatowej, po wygospodarowaniu środków 

finansowych na ten cel,

• rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o sfinansowanie zakupu 

kruszywa na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3669W (ul. Gliniana) 

w Mordach. Zarząd postanowił o dokonaniu remontu powyższej drogi przez 

nawiezienie kruszywa i wyrównanie drogi, przy wykorzystaniu środków na 

bieżące utrzymanie dróg,

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

(działka nr ew. 361) w celu wykonania energetycznego przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 350/2) w dniu 12.05.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w celu budowy dwóch 

zjazdów na działki nr ew.: 203, 204 w miejscowości Kownaciska w dniu 

12 maja 2015 r.,

• ustalił warunki techniczne dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej 

nr 3 604W Broszków - Żeliszew Podkościelny,



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

(działka nr ew. 361) w celu umieszczenia przyłącza energetycznego kablowego 

nn dla potrzeb budynku mieszkalnego w terminie od 12.05.2015 r. do 

31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Kotuń (działka nr ew. 1260/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 879),

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

Broszków (działka nr ew. 1418) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 782/3),

• wymierzył firmie TELKAM ! Drohiczyn ul. Piłsudskiego 30

karę pieniężną w wysokości 2 700 zł za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi, 

pasa drogi powiatowej nr 3633W pomiędzy miejscowościami: Stok Lacki 

Folwark , Joachimów (działka nr ew. 1262) o powierzchni 90 m2,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowościach: 

Grubale, Pustki (działki nr ew.: 73, 504) w celu wykonania przyłącza kablowego 

nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 83), w dniu 20.05. 

2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 366IW w miejscowości Zaliwie- 

Szpinki (działka nr ew. 141) w celu prowadzenia prac polegających na regulacji 

włazów studziennych oraz wykonaniu prac porządkowych w dniach: od 

11.05.2015 r. do 15.05.2015 r.

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


