
Protokół Nr 127/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 27 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 126/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

4. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie środków w budżecie powiatu w dziale 700 

rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 300 000 zł.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia przebiegu dróg 

powiatowych.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Siedlce o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na remont 

pobocza drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu 

drogi nr 2 ul. Okrężna w miejscowości Nowe Opole,

• w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W 

w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 89 w miejscowości Oleksin,

• Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości Broszków (działka nr 

ew. 1395/1) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

• 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 3665W w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) w celu 

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

689/2),



• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3610W (działka nr ew. 669) do działki nr ew. 308/15 

w miejscowości Nowe Opole,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3619W w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego SN zasilającego działki nr ew.: 129/2, 131,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3619W w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego SN,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3610W (działka nr ew. 669) do działki nr ew. 308/4 

w miejscowości Nowe Opole,

• Pani Józefy Rychlik - radnej Powiatu o wykonanie remontu drogi powiatowej 
nr 3937W na odcinku Świniary - granica powiatu,

• Mieszkańców wsi Modrzew o wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi 

powiatowej nr 3639W, od drogi 3666W - Modrzew - droga 3641W na długości 

ok. 800 m.

8. Rozpatrzenie prośby o zatwierdzenie projektu aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2016/2017.

9. Przyjęcie:

• informacji o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 r.,

• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2016 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,

• sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 r.,

• sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w 2016 r.,

• informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2016 r.,

• informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 r.,



• sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 r.,

10. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe organizacji Dnia Krwiodawstwa - 

XIV Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 126/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 127/241/2017 w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

(zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwiększeniu środków w budżecie powiatu 

siedleckiego w dziale 700 rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 300 000 zł (zał. nr 2), w związku 

z wypłatą odszkodowań za działki przeznaczone na realizacje inwestycji drogowych, które 

z mocy prawa stały się własnością Powiatu Siedleckiego,.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 127/242/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 3).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Mokobody na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Siedleckiego, oznaczonymi 

jako działki nr ew.: 1564 obręb Mokobody, 23/1,54 obręb ZaliwiePiegawki, 141 obręb Zaliwie 

Szpinki, 210/1, 344 obręb Wólka Proszewska w zakresie niezbędnym do realizacji prac 

związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Mokobody i Wólka 

Proszewska, realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- 

Ukraina pod nazwą AT THE RIVER.



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia przebiegu dróg powiatowych (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 7

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

• na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Wójta Gminy Siedlce 

o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na remont pobocza drogi 

powiatowej nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2 ul. 
Okrężna w miejscowości Nowe Opole,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3639W w celu 

budowy zjazdu na działkę nr ew. 89 w miejscowości Oleksin w dniu 28 marca 

br„

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W 

w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1395/1) w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 689/2),

• zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 361OW (działka nr ew. 669) do działki nr ew. 308/15 w miejscowości 

Nowe Opole,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W 

w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego SN zasilającego działki nr ew.: 129/2, 131 na okres 

28.03.2017 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 3619W 

w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego SN w dniu 



28.03.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3610W (działka nr ew. 669) do działki nr ew. 308/4 w miejscowości 

Nowe Opole,

• rozpatrzył wniosek radnej Powiatu pani Józefy Rychlik o wykonanie remontu 

drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary - granica powiatu. Zarząd stoi 

na stanowisku, aby gdy warunki pogodowe pozwolą dokonać wyrównania 

powyższego odcinka drogi powiatowej równiarką,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Modrzew o wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej drogi powiatowej nr 3639W, od drogi 3666W - Modrzew - droga 

364IW na długości ok. 800 m. Wykonanie nawierzchni powyższego odcinka 

drogi powiatowej zostanie rozważone przez Zarząd w terminie późniejszym po 

rozwiązaniu problemu odwodnienia.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził aneks Nr 4 do arkusza organizacyjnego 

Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017 
(zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 r. (zał. nr 7),

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2016 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (zał. nr 8),

• sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 r. 
(zał. nr 9),

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w 2016 r. (zał. nr 10),



• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2016 r. (zał. nr 11),

• informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 r. (zał. nr 12),

• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 r. (zał. nr 13)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 
Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1 500 zł zakup nagród 

dla nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK z terenu powiatu siedleckiego, krwiodawców 

i działaczy Oddziału Rejonowego PCK w Siedlcach (zał. nr 14). Nagrody wręczone zostaną 

podczas organizowanego w dniu 28 maja br. Dnia Krwiodawstwa - XIV Festynu „Krew dla 
Miasta i Powiatu Siedlce”.

Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. .

Protokółował Jan Kołodyński

M


