
Protokół Nr 33/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 18 sierpnia 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 32/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

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

geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.

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

prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości na 
cele budowlane.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim.

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Oddziału Rejonowego PCK o wsparcie organizacji XII 

Festynu „Krew dla miasta i Powiatu Siedlce” w postaci ufundowania nagród 

rzeczowych dla nauczycieli -' opiekunów szkolnych kół PCK z terenu powiatu 

siedleckiego, krwiodawców i działaczy OR PCK.

10. Rozpatrzenie prośby ks. Prałata Jana Kabzińskiego Wikariusza Biskupiego, Prezesa 

Centrum Jana Pawła II w Krakowie o nawiązanie współpracy i wsparcie finansowe 

budowy Muzeum poświęconego życiu i działalności Jana Pawła II.

11. Rozpatrzenie prośby o umorzenie zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci 

uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.



12. Rozpatrzenie wniosków.

• Wójta Gminy Domanice, z pełnomocnictwa którego wystąpił

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. Wodniaków 6 m. 9, 08-110 Siedlce 

w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasie 

drogi powiatowej 3 63 5 W w miejscowości Domanice-Kolonia i Przy wory 

Duże oraz drogi nr 3654W Domanice-Kolonia i Pieńki,

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

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ni- 3661W w miejscowości 
Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 23/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4kV do zasilania budynku inwentarskiego 

(działka ni- ewid. 4).

• Zakładu Elektrotechnicznego „Zeltech”, ul. Brzeska 139, 08-110 Siedlce 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3661W w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 23/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

energetycznego,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa

którego wystąpił .Elinvest” Usługi Techniczne w sprawie

wyrażenia zgody na zmianę w części decyzji nr D.6853.1.45.2015 z dnia 

4 maja 2015 r.,

• prośba o nieodpłatne przekazanie drzewa gat. jesion, rosnącego w pasie drogi 

powiatowej nr 3628W w zamian za wycinkę i uprzątnięcie terenu.

13. Przyjęcie:

• informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego,

• informacji na temat realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.

14. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 32/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (zał. nr 1) 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/60/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/61/2015 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2015 r. 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/62/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/63/2015 w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/64/2015 w sprawie powołania 

Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim (zał. nr 6).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Oddziału Rejonowego PCK jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych do kwoty 1.500 zł dla nauczycieli - 

opiekunów szkolnych kół PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców i działaczy OR 

PCK podczas XII Festynu „Krew dla miasta i Powiatu Siedlce” (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę ks. Prałata Jana Kabzińskiego Wikariusza 

Biskupiego, Prezesa Centrum Jana Pawła II w Krakowie jednogłośnie nie wyraził zgody na 

nawiązanie współpracy i na wsparcie finansowe budowy Muzeum poświęconego życiu 

i działalności Jana Pawła II ze względu na brak podstaw prawnych do nawiązania takiej 

współpracy (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Pani Anny Hołownia - Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim jednogłośnie postanowił o umorzeniu 

należności wraz z odsetkami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczących się w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:

• w związku z wnioskiem w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i tłocznej w pasie drogi powiatowej 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia 

i Przywory Duże oraz drogi nr- 3654W Domanice-Kolonia i Pieńki, Zarząd 

Powiatu informuje, że wstępnie akceptuje umieszczenie urządzeń pokazanych na 

rys nr 3, 4, 5 (teren zabudowy - przejścia poprzeczne), natomiast nie może 

zezwolić na lokalizacje kanalizacji sanitarnej wyszczególnionej na rys 1 i 2,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 23/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4kV do zasilana budynku inwentarskiego (działka 

nr ewid. 4).

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki (działka nr ewid. 23/1) w celu prowadzenia robót polegających 
na budowie przyłącza kablowego energetycznego,



• zezwolił na zmianę w części decyzji nr D.6853.1.45.2015 z dnia 4 maja 2015 r. 

poprzez zmianę zapisu: „...budowę linii kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV (cztery 

przejścia poprzeczne oraz wzdłuż pasa drogowego w poboczu, na wysokości 

działki nr ew. 2083/1)” na zapis: „...budowę linii kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV 

(cztery przejścia poprzeczne oraz wzdłuż pasa drogowego w poboczu, na 

wysokości działki nr ew. 2083/1, w odległości ok. 1,0 m od granicy pasa 

drogowego)”,

• zezwolił na nieodpłatne przekazanie 1 szt drzewa gat. jesion, rosnącego w pasie 

drogi powiatowej nr 3628W w miejsc. Wólka Biernaty, gm. Mordy, na działce 

nr ew. 39, w zamian za wycinkę i uprzątnięcie terenu.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego,

• informację na temat realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Siedlcach

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 
merytorycznych Komisji (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków. •
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Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała: Monika Mróz


