
Protokół Nr 27/2015
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 6 lipca 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 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu 

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.

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

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu 

Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

7. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego:

• Pani Aimie Hołownia - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim,

• Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Mordach,

• Panu Mirosławowi Bieńkowi - p.o. dyrektora Powiatowej Poradni 
Psychologiczo - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

8. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za 2014 r.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 
powiatowych.

10. Rozpatrzenie wniosków:



• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie 

uzgodnienia projektu pn. „Budowa stacji transformatorowej linii SN oraz nn 

0,4kV w miejscowości Księżopole Jałmużny gm. Mokobody”,

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka, gm. Skórzec do 
nieruchomości nr ew. 80,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie 

uzgodnienia projektu pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - 

napowietrznej i kablowej linii SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

słupowej, napowietrznej i kablowej linii nn 0,4kV ze złączami kablowymi 

w miejscowości Krześlin gm. Suchożebry”,

• PHU „INWOD” 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 5

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ew. 665) w celu usunięcia 

awarii przyłącza wodociągowego na wysokości działki nr ew. 243,

• PGE Dystrybucja S.A, Lublin ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,

z pełnomocnictwa którego wystąpił Zakład Elektryczny
Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w miejscowości Zabłocie (działka nr ew. 602) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do zasilania budynków mieszkalnych (działki nr 
ew.: 435,429),

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki (działka 

nr ew. 306/1) w celu umieszczenia dodatkowego przewodu energetycznego 

podwieszonego do istniejącej linii napowietrznej nn,

• Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o nieodpłatne przekazanie drzew 

pochodzących z wycinki z pasa drogowego remontowanej drogi Wojnów - 
Rogóziec,

• Wójta Gminy Przesmyki o nieodpłatne przekazanie drzew pozyskanych 

podczas prowadzonych prac drogowych na odcinku drogowym Kaliski - 

Dąbrowa oraz Kamianki-Wańki - Dąbrowa.

11. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 27/49/2015 w sprawie upoważnienia 

przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu Powiatu (zał. nr 1).

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 pod obrady Rady.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (zał. nr 4) 

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

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 

dodatku motywacyjnego na okres 6 miesięcy w wysokości 20% stawki wynagrodzenia 

zasadniczego (zał. nr 5), dla:

• Pani Anny Hołownia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Stoku Lackim (od sierpnia 2015 r. do stycznia 2016 r.),



• Pani Krystyny Zarzeckiej dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (od 

września 2015 r. do lutego 2016 r.),

• Pana Mirosława Bieńka p.o. dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim (od sierpnia 2015 r. do stycznia 2016 r.).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 

nagrody rocznej za 2014 rok Panu Markowi Błaszczykowi Dyrektorowi Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 7.451,10 zł (zał. nr 6).

Nagroda płatna ze środków finansowych Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego 

utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

• uzgodnił projekt pn. „Budowa stacji transformatorowej linii SN oraz nn 0,4kV 

w miejscowości Księżopole Jałmużny gm. Mokobody”,

• zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka, gm. Skórzec do nieruchomości nr ew. 80,

• uzgodnił projekt pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - napowietrznej 

i kablowej linii SN, stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupowej, napowietrznej 

i kablowej linii nn 0,4kV ze złączami kablowymi w miejscowości Krześlin gm. 
Suchożebry”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec 

(działka nr ew. 665) w celu usunięcia awarii przyłącza wodociągowego na 
wysokości działki nr ew. 243,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w 

miejscowości Zabłocie (działka nr ew. 602) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do zasilania budynków mieszkalnych (działki nr ew.: 435,429),



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) w celu umieszczenia 

dodatkowego przewodu energetycznego podwieszonego do istniejącej linii 

napowietrznej nn,

• zezwolił na nieodpłatne przekazanie drzew pochodzących z wycinki z pasa 

drogowego remontowanej drogi Wojnów - Rogóziec,

• zezwolił na nieodpłatne przekazanie drzew pozyskanych podczas prowadzonych 

prac drogowych na odcinku drogowym Kaliski - Dąbrowa oraz Kamianki-Wańki - 

Dąbrowa.

Ad. pkt 11

W wolnych wnioskach:

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady o zwołanie w dniu 13 lipca br. o godz. 13.00 sesji Rady Powiatu z następującym 

porządkiem obrad:

• podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok 
Powiatu Siedleckiego,

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

• podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do 

składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Siedlcach,

• podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego 
zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Monika Mróz


