
Protokół Nr 45/2015 
z posiedzenia Zarządu Po wiatu 
w dniu 26 października 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 44/2015 z dnia 19 października 2015 r.

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

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

geodezyjne i kartograficzne w 2015 r.

5. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych.

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

cele budowlane.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• rady sołeckiej miejscowości Łysów o przebudowę drogi powiatowej nr 3663W 

oraz budowę chodników na odcinku Łysów - Hruszew,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 756/1 ),

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 756/1),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc 

Włościański (działka nr ew. 159/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

energetycznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 176 ),



• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul, Skórzecka 2 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W 

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 159/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew, 176),

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi 

powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 

1041/1) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

• o przekazanie drzewa gat. jesion rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3602W, 

na wysokości posesji nr 53 w miejscowości Łączka, zagrażającego 

bezpieczeństwa ludzi.

8. Rozpatrzenie wniosku kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach o wyrażenie zgody na likwidację składników majątku ruchomego 

jednostki.

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Gimnazjalnego Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Naprzód” Skórzec o wsparcie finansowe organizacji I Skórzeckiego 

Biegu Niepodległościowego w dniu 8 listopada br.

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

o zatwierdzenie zmian w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016, 

zatwierdzonym 29.04.2015 r.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nie posiadającej przygotowania 

pedagogicznego na stanowisko nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie - 

technik bhp w roku szkolnym 2016/2016.

12. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia DESCARES w Stoku Lackim o uwzględnienie 

w budżecie powiatu na 2016 r. zadania: Organizacja warsztatów fotograficznych dla 

młodzieży oraz dorosłych z terenu powiatu siedleckiego.

13. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2014/2015.

14. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2015 r., zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego.

15. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 44/2015 z dnia 19 września 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 45/80/2015 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 45/81/2015 w sprawie zatwierdzenia 

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

(zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia 

realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 45/82/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 4). Zarząd wyraził zgodę 

Wójtowi Gminy Kotuń na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane, związane 

z przebudową skrzyżowania drogi gminnej (działka nr ew. 1396) z drogą powiatową nr 3607W 

(działka nr ew. 1395/1) w miejscowości Broszków gm. Kotuń.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek rady sołeckiej miejscowości Łysów o przebudowę drogi 

powiatowej nr 3663 W oraz budowę chodników na odcinku Łysów - Hruszew. 

Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi 

możliwości realizacji powyższej inwestycji,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) poprzez 



umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 756/1 ) na okres 27.10.2015 r. - 31.12.2045 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego nn do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 756/1 ) w dniu 27.10.2015 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W 

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 159/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego nn dla zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 176) na okres 27.10.2015 r. — 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc 

Włościański (działka nr ew. 159/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

176) w dniu 27.10.2015 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk 

Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami na okres 26.10.2015 r. - 31.12.2035 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego i ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna wnioskodawcy, ze ściętego 

drzewa gat. jesion rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 3602W na wysokości 

posesji nr 53 w miejscowości Łączka, w zamian za udzieloną pomoc OSP Kotuń 

przy pracach związanych z usuwaniem drzewa. Drzewo zagrażało 

bezpieczeństwu ludzi.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach o wyrażenie zgody na likwidację składników majątku 

ruchomego jednostki. Wniosek należy uzupełnić o propozycję zagospodarowania 

zlikwidowanych składników majątku.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę prezesa Gimnazjalnego Ludowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Naprzód” w Skórcu (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu 

kwotą 500 zł zakupu pucharów dla uczestników I Skórzeckiego Biegu Niepodległościowego, 

organizowanego w dniu 8 listopada br.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2015/2016 (zał. nr 7). Zmiany 

wprowadzone aneksem podyktowane są realizacją godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej 

w Mordach w systemie zaocznym.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach na zatrudnienie osoby nie posiadającej przygotowania 

pedagogicznego na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie - technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w roku szkolnym 2015/2016 (zał. nr 8).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Stowarzyszenia DESCARES w Stoku Lackim, 

jednogłośnie nie przeznaczył w budżecie powiatu na 2016 r. środków finansowych na zadanie: 

Organizacja warsztatów fotograficznych dla młodzieży oraz dorosłych z terenu powiatu 

siedleckiego (zał. nr 9).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację o realizacji zadań oświatowych 

Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2014 - 2015 (zał. nr 10) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.



Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 302/2015 z dnia 

20 października br. jednogłośnie wprowadził zmianę do projektu uchwały Rady Powiatu 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. Powiatu Siedleckiego. Zmiana 

wprowadzona została w pozycji nr 21 tabeli nr 4 - plan wydatków majątkowych Powiatu 

Siedleckiego na rok 2015 i dotyczy przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 4 000 zł z zakupu 

zestawu komputerowego, na zakup kopiarki dla potrzeb PINB w Siedlcach.

Tak zmienioną tabelę nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian 

w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd postanowił przedłożyć 

Przewodniczącemu Rady Powiatu w miejsce tabeli nr 4 do projektu uchwały przedłożonej 

pismem nr OR.0022.46.2015 z dnia 19 października br. (zał. nr 11).

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński


