
Protokół Nr 125/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 13 marca 2017 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 124/2017 z dnia 6 marca 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

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

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego 

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

7. Wyrażenie zgody na rezygnację przez PCPR w Siedlcach z realizacji projektu „Szansa 

na Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Osi Priorytetowej IX „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, 

Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014 

-2020.

8. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji

gruntów i budynków numerem 0 powierzchni 0,1224 ha położoną

w miejscowości Stok Lacki,

9. Rozpatrzenie wniosków:

• o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3940W na odcinku o nawierzchni 

gruntowej, od miejscowości Nakory do granicy powiatu w kierunku 

miejscowości Patrykozy,

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Nowy Bartków (działka nr ew. 335) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 587/1),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny 

(działka nr ew. 833) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku 

magazynowego (działka nr ew. 223),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Łupiny 

(działka nr ew. 833) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn do budynku magazynowego (działka nr ew. 223),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu 

budowy przyłącza nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 68),

• w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji D.6852.263.2015 z dnia 7.09. 

2015 r. dotyczącej wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 790 

oraz zezwolenia Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w 

celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

na działce nr ew. 790, w terminie od 1.01.2018 do 31.12.2045 r.,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 

1065/1) w celu budowy przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

731),

10. Przyjęcie:

sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

w 2016 r.,



• informacji na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz 

z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2017 r.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu 

Siedleckiego do projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach 

RPO WM na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału 

Mazowsza” w działaniu 2.1. - „E-usługi” pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji” (Projekt ASI).

12. Zaopiniowanie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie 

Siedleckim w 2016 r.

13. Podjęcie decyzji o udzieleniu dotacji celowej na bieżące wykonanie, utrzymywanie 

i eksploatację wód i urządzeń wodnych dla Spółek Wodnych z terenu powiatu 

siedleckiego.

14. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach dwóch samochodów osobowych oraz ich fizyczna likwidacja.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 124/2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 125/234/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 

2020 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (zał. nr 4) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rezygnacje przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach z realizacji projektu „Szansa na Przyszłość” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX 

„Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO 

Woj. Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (zał. nr 5). Rezygnacja wynika z faktu, iż na etapie 

procesu rekrutacji występują trudności w zrekrutowaniu grupy docelowej. Brak 

zainteresowania osób z niepełnosprawnością udziałem w projekcie uniemożliwia rozpoczęcie 

realizacji projektu zgodnie z wytycznymi RPO WM i harmonogramem projektu.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem o powierzchni 0,1224 ha

położoną w miejscowości Stok Lacki gmina Siedlce (zał. nr 6), zajętą pod poszerzenie drogi 

powiatowej. Zarząd zaproponował wysokość odszkodowania w kwocie 45 zł/m2 działki. 

45 zł/m2x 1224 m2 = 55 080 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:



• rozpatrzył wniosek o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3940W na 

odcinku o nawierzchni gruntowej, od miejscowości Nakory do granicy powiatu 

w kierunku miejscowości Patrykozy. Zarząd stoi na stanowisku, aby gdy 

warunki pogodowe pozwolą, doziamić i wyrównać powyższy odcinek drogi 

powiatowej,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Nowy Bartków (działka nr ew. 335) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 587/1) w dniu 21.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn do budynku magazynowego (działka nr ew. 223) na okres 

14.03.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku magazynowego 

(działka nr ew. 223) w dniu 14.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza nn 

do budynku gospodarczego (działka nr ew. 68),

• stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.263.2015 z dnia 7.09.2015 r. dotyczącej 

wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 790 oraz zezwolił 

Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy w celu umieszczenia 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 790, 

w terminie od 1.01.2018 do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy 

przyłącza nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 731).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

w 2016 r. (zał. nr 8),

• informację na temat podziału środków na zadania z zakresu turystyki oraz 

z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2017 r. (zał. nr 9)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu realizowanego przez Województwo 

Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej - „Wzrost 

e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. - „E-usługi” pn.: „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) (zał. nr 10) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośba o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował informację o zrealizowanych 

inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2016 r. (zał. nr 11) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji, w miejsce informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie 

Siedleckim w 2016 r. przekazanej pismem OR.0022.10.2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił udzielić dotacji celowej na bieżące 

wykonanie, utrzymywanie i eksploatację wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych z terenu 

powiatu siedleckiego w wysokości (zał. nr 12):



• Gminna Spółka Wodna Domanice - 16 148 zł,

• Gminna Spółka Wodna Kotuń - 2 898 zł,

• Gminna Spółka Wodna Mokobody - 6 478 zł,

• Gminna Spółka Wodna Mordy - 3 000 zł,

• Gminna Spółka Wodna Paprotnia - 3 922 zł,

• Gminna Spółka Wodna Przesmyki - 2 974 zł,

• Gminna Spółka Wodna Siedlce - 14 413 zł,

• Gminna Spółka Wodna Skórzec - 10 304 zł,

• Gminna Spółka Wodna Suchożebry - 4 635 zł,

• Gminna Spółka Wodna Wiśniew - 13 933 zł,

• Gminna Spółka Wodna Wodynie - 13 256 zł,

• Gminna Spółka Wodna Zbuczyn - 8 039 zł.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 13):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr VIN 

' nr rejestracyjnym WSI 98G6, z wartością początkową 

500 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę oraz samochodu osobowego marki 

Opel Vectra o nr VIN i nr rejestracyjnym LRA 00515,

z wartością początkową 600 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (po przyjęciu do ewidencji majątkowej

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub

do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo ..

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


