
Protokół Nr 22/2015 
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 8 czerwca 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 21/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018.

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

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach oraz 

określenia wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody.

6. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Rodziców dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA 

w Zelkowie Kol. o wsparcie II Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy 

sami”.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Przedszkola 

Specjalnego w Soku Lackim.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia 

rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym 

przez Powiat Siedlecki.

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie 

pokrycia kosztów związanych z organizacją wystawy malarskiej w Nevers we Francji.

10. Rozpatrzenie prośby Jeździeckiego Klubu Sportowego w Jagodnem o dofinansowanie 

kosztów organizacji Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Powożeniu Zaprzęgami 

Konnymi.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań 

powiatu z zakresu dróg powiatowych.

12. Przyjęcie informacji:

• o finansowaniu zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres od 

1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. w Powiecie Siedleckim,



• nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym 

w Siedlcach i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

13. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOS W w Stoku Lackim w sprawie zmian w realizacji 

zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie elementów małej architektury” będącego 

częścią projektu pn.; „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku 

Lackim”.

14. Rozpatrzenie wniosków:

• KRANZ-GAZ ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie wyrażenia zgody na 

zajęcie pasa drogi powiatowej nr: 3615W (działki nr ew.: 236, 565) 

w miejscowości Kownaciska w celu przebudowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia,

• Zakładu w Mińsku Maz. ul. Szczecińska 4 Polskiej Spółki Gazownictwa 

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 

3615 W w miejscowości Kownaciska w celu umieszczenia przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia,

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Pluty (działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn,

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Pluty (działka nr ew. 

400) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn,

• - Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1586/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 2015),

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

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy (działka nr 

ew. 1586/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego nn,

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

wystąpił Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 



3656W w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy 

przyłącza nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 955/3),

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3635W do działki nr ew. 208/4 w miejscowości Domanice Kol.,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) 

w celu budowy sieci wodociągowej,

• EGANTEL ul. Mirtowa ID Warszawa w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 

1212/1, 1217) w celu budowy linii telekomunikacyjnej ziemnej oraz 

przebudowy słupów telekomunikacyjnych,

• Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie w sprawie wyrażenia zgody na 

zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działki nr 

ew.: 1212/1, 1217) w celu umieszczenia kabla telekomunikacyjnego ziemnego, 

wbudowanie słupa oraz wymianę trzech istniejących słupów drewnianych na 

żelbetowe,

• w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie suchego drzewa rosnącego w poboczu 

drogi powiatowej nr 3666W w Miejscowości Radzików Wielki w sąsiedztwie 

placu przykościelnego w zamian za pozyskane drewno,

• w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew rosnących w pasach dróg 

powiatowych.

15. Rozpatrzenie prośby Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Siedlcach o dofinansowanie do kosztów noclegów i częściowego 

wyżywienia delegacji strażaków Powiatu Oberhavel.

16. Przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kotuń na lata 2015 - 2018 

z perspektywą do roku 2022”.

17. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2004 - 2015, za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

18. Zaakceptowanie rozliczenia kosztów przejętego przez gminy zadania powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

19. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 21/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 

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

2018 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął podjął uchwałę Nr 22/43/2015 w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie tej 

nagrody (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych MGIEŁKA w Zelkowie Kol. (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił udzielić 

dofinansowania, w kwocie do 800 zł do organizacji II Integracyjnego Pikniku Rodzinnego 

„Jesteśmy tacy sami”, który odbędzie się 14 czerwca br. na terenie kościoła pw. Świętej Teresy 

w Siedlcach.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

założenia Przedszkola Specjalnego w Soku Lackim (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym 

przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbą dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach, o pokrycie części kosztów związanych z organizacją wystawy malarskiej 

w Nevers we Francji (zał. nr 7), jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów noclegów 

i posiłków 4-osobowej delegacji z powiatu siedleckiego - uczestników wystawy, przeznaczając 

na ten cel środki finansowe w kwocie do 3 000 zł.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 1500 zł do 

kosztów związanych z organizacją przez Jeździecki Klub Sportowy Jagodne, Mistrzostw 

Polski Dziennikarzy w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi (zał. nr 8). Zawody odbędą się 

w dniu 14 czerwca br. w Jagodnem.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 9) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację:

• o finansowaniu zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej za okres od 

1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. w Powiecie Siedleckim (zał. nr 10),

• nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym 

w Siedlcach i jednostkach organizacyjnych Powiatu (zał. mil)

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

merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim w sprawie zmian w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wykonanie elementów małej architektury” będącego częścią projektu pn.: „Rewaloryzacja 

Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim” (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił 

o ograniczeniu zakresu rzeczowego poprzez odstąpienie od wykonania fontanny i zakończenie 

realizacji zadania inwestycyjnego.

Ad. pkt 14

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr: 3615W (działki nr ew.: 236, 565) 

w miejscowości Kownaciska w celu przebudowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia w terminie od 24.06 do 26.06.2015 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działki nr ew.: 236, 565) w celu umieszczenia przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia w terminie od 27.06.2015 r. do 31.12.2040 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej ni- 3655W w miejscowości Pluty 

(działka nr ew. 400) w celu budowy przyłącza kablowego nn w dniu 

9 czerwca br.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Pluty 

(działka nr ew. 400) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza kablowego 

nn w terminie od 9.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy 

(działka nr ew. 1586/1) w celu budowy przyłącza kablowego mi do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 2015) w dniu 9 czerwca br.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy 

(działka nr ew. 1586/1) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn w terminie od 9.06.2015 r. do 31.12.2046 r. oraz ustalił opłatę 

roczną,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Okniny (działka nr ew. 1594/1) w celu budowy przyłącza nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 955/3),



• zezwolił na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W do działki nr ew, 208/4 w miejscowości Domanice Kol.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Zbuczyn (działka nr ew. 1805/2) w celu budowy sieci wodociągowej,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki 

(działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu budowy linii telekomunikacyjnej ziemnej 

oraz przebudowy słupów telekomunikacyjnych w dniach 10-11 czerwca br.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki 

(działki nr ew.: 1212/1, 1217) w celu umieszczenia kabla telekomunikacyjnego 

ziemnego, wbudowanie słupa oraz wymianę trzech istniejących słupów 

drewnianych na żelbetowe w terminie od 11.06.2015 r. do 31.12.2040 r. oraz 

ustalił opłatę roczną,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 1 szt. 

uschniętego drzewa gatunek wiąz, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 

3666W w miejscowości Radzików Wielki, na działce nr ew. 476/1 oraz 

uprzątnięcie terenu,

• przyjął zestawienie wartościowe i ilościowe drzew przeznaczonych do wycinki, 

rosnących w pasie dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Zarząd 

zadecydował o sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, w drodze 

przetargu. Zarząd postanowił również, aby wartość drewna z 13 szt. drzew 

zamieszczonych w części IV zestawienia obniżyć o 75% do kwoty 593,77 zł 

z uwagi na fakt, że nabywca ponosi koszty wycinki, a są to pojedyncze sztuki 

drzew zlokalizowane na terenie całego powiatu i część drzew jest całkowicie 

sucha.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 

w Siedlcach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jednogłośnie postanowił 

o dofinansowaniu kwotą 1000 zł do kosztów pobytu (noclegi i częściowo wyżywienie) 

delegacji strażaków Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 

Oberhavel (zał. nr 14). Delegacja niemiecka gościć będzie w powiecie siedleckim w dniach 

3-6 lipca br.



Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Kotuń na lata 2015 - 2018, z perspektywą do roku 2022”.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 - 2015, za okres 1.01.2013 r. do 

31.12.2014 r. (zał. nr 15) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie rozliczenia 

kosztów przejętego przez gminy zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie 2014/2015.

Ad. pkt 19

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


