
Protokół Nr 34/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 24 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- 33/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018 za 

I półrocze 2015 roku”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku”.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 

uchwał Rady Powiatu.

7. Przyjęcie projektu programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2016,

8. Rozpatrzenie prośby GLUKS „Naprzód” Skórzec o ufundowanie nagród dla 

zwycięzców konkurencji sportowych podczas IV Festynu Sportowo - Rekreacyjnego.

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka o ufundowaniu nagród dla hodowców z Powiatu Siedleckiego 

i wręczeniu ich podczas XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

10. Rozpatrzenie wniosku o zgłoszenie kandydata do XVI Edycji Konkursu Nagrody 

Marszałka Województwa Mazowieckiego.

11. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie środków finansowych na 

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, pochodzącego z 



terenu Powiatu Siedleckiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu 

Łosickiego.

12. Przyjęcie:

• informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres 

I półrocza 2015 r.

• sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za okres I półrocza 2015 r.

• sprawozdania Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku 

Lackim za okres I półrocza 2015 r.

13. Rozpatrzenie wniosków:

• Pana Andrzeja Wróbla i Pana Sławomira Górki - Radnych Powiatu Siedleckiego 

o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2016 rok przebudowy 

następujących odcinków dróg powiatowych:

Z nr 3633W odcinek Borki Wyrki - Borki Kosiorki dł. ok. 1 km, 

wykonanie nawierzchni bitumicznej,

Z nr 3656W odcinek Grodzisk - Dziewule dł. ok. 1,5 km, wykonanie 

remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową 

przepustu drogowego,

Z nr 3656W ul. Lipowa w Zbuczynie dł. ok. 0,15km, wykonanie remontu 

nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem rowu odwadniającego,

Z nr 3 640W wykonanie remontu drogi o nawierzchni asfaltowej na 

odcinku od drogi nr 3666W do miejscowości Rzążew dł. ok. 1 km,

Z nr 3639W remont drogi o nawierzchni asfaltowej w miejsc. Modrzew 

dł. ok. 0,7 km,

Z nr 3637W ul. Poręby w Zbuczynie budowa chodnika dł. ok. 0,5km,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 327 

w miejscowości Paprotnia,

• Instalatorstwa Elektrycznego , ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW 

w miejscowości Suchożebry ul. Zachodnia (działka nr ew. 52) w celu 

prowadzenia robót,



• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości Suchożebry 

ul. Zachodnia (działka nr ew. 52) w celu umieszczenia energetycznego 

przyłącza kablowego nn,

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, Siedlce

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry (działka nr ew. 236) w celu 

prowadzenia robót,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21 A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska gm. 

Suchożebry (działka nr ew. 236) w celu umieszczenia energetycznego przyłącza 

kablowego nn,

• Zakładu Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce,

ul. Widok 24 o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi nr 3614W 

w miejsc. Suchożebry, ul. Brzozowska (działka nr ew. 475) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV oraz 

demontażu linii napowietrznej SN,

• PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, Lublin o wyrażenie zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614Ww miejsc. Suchożebry, ul. 

Brzozowska (działka nr ew. 475) w celu umieszczenia linii energetycznej 

kablowej SN.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 33/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/65/2015 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku” 

(zał. nr 1).



Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2015 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/66/2015 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2015 - 2018 za I półrocze 2015 roku” (zał. nr 2).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2018 za I półrocze 2015 roku” 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/67/2015 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. 

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku” (zał. nr 3). 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach za I półrocze 2015 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu (zał. nr 4) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 

Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 (zał. nr 5).



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa GLUKS „Naprzód” Skórzec jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu nagród, za kwotę do 500 zł, laureatom konkurencji sportowych 

które rozegrane zostaną podczas festynu sportowo-rekreacyjnego w dniu 30 sierpnia br. 

(zał. nr 6). Festyn zorganizowany zostanie na obiektach Gimnazjum w Skórcu.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił ufundować puchary dla hodowców 

bydła mlecznego z terenu powiatu siedleckiego za kwotę do 1 000 zł oraz zakupić upominki za 

kwotę do 400 zł dzieciom prezentującym cieliczki podczas wystawy w dniu 5 września br.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana 

zgłoszoną do XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka 

Województwa Mazowieckiego (zał. nr 8), organizowanego przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 000 zł, do 

letniego wypoczynku dziecka pochodzącego z terenu powiatu siedleckiego, a umieszczonego 

w rodzinie zastępczej na terenie powiatu łosickiego (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za okres 

I półrocza 2015 r.

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za okres I półrocza 2015 r.

• sprawozdanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku 

Lackim za okres I półrocza 2015 r.

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

merytorycznych Komisji.



Ad. pkt 13

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

• rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Wróbla i Pana Sławomira Górki - radnych 

Powiatu Siedleckiego o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2016 rok 

przebudowy następujących odcinków dróg powiatowych:

J nr 3633W odcinek Borki Wyrki - Borki Kosiorki dł, ok. 1 km, 

wykonanie nawierzchni bitumicznej,

J nr 3656W odcinek Grodzisk - Dziewule dł. ok. 1,5 km, wykonanie 

remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową 

przepustu drogowego,

•S nr 3656W ul. Lipowa w Zbuczynie dł. ok. 0,15 km, wykonanie remontu 

nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem rowu odwadniającego,

Z nr 3640W wykonanie remontu drogi o nawierzchni asfaltowej na 

odcinku od drogi nr 3666W do miejscowości Rzążew dł. ok. 1 km,

Z nr 3639W remont drogi o nawierzchni asfaltowej w miejsc. Modrzew 

dł. ok. 0,7 km,

Z nr 3637W ul. Poręby w Zbuczynie budowa chodnika dł. ok. 0,5km. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2016 r.,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 327 w miejscowości 

Paprotnia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW 

w miejscowości Suchożebry ul. Zachodnia (działka nr ew. 52) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania działki nr ew. 31/1 w dniu 25.08.2015 r., 2. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW 

w miejscowości Suchożebry ul. Zachodnia (działka nr ew. 52) poprzez 

umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr 

ew. 31/1 na okres 25.08.2015 r. -31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego,



• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

działki nr ew. 1060/1 w dniu 25.08.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 1060/1 na 

okres 25.08.2015 r. - 31.12.2045 r., 2. ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 475) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii energetycznej kablowej SN oraz demontażu linii 

napowietrznej SN w dniu 24.08.2015 r., 2. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego, 3. ustalił warunki zezwolenia,

• 1. zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

w miejscowości Suchożebry (działka nr ew. 475) poprzez umieszczenie linii 

energetycznej kablowej SN na okres 24.08.2015 r. - 31.12.2045 r., 2. ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego, 3. ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Jan Kołodyński

DariwrE/S topu


