
Protokół Nr 129/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 10 kwietnia 2017 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 128/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

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

geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania w formie darowizny na rzecz 

Województwa Mazowieckiego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków

o pow. 1,8956 ha położonej w miejscowości Głuchów gmina Mordy, stanowiącej 

własność Powiatu Siedleckiego.

5. Wyrażenie zgody dyrektorowi SOSW w Stoku Lackim na utworzenie w roku szkolnym 

2017/2018 świetlicy szkolnej z etatem wychowawcy.

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu dostawczego oraz jego fizycznej likwidacji.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• o przekazanie żwiru na remont drogi powiatowej nr 3665W na odcinku 

o długości ok. 300 m, od miejscowości Wólka Soseńska w kierunku 

miejscowości Klimonty,

• SolumConcept sp. z o.o. Warszawa ul. Domaniewska 39a w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 365 7W 

w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza 

kablowego SN,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, 

Gazownia w Siedlcach ul. Garwolińska 88 w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu budowy przyłącza 

gazowego do działki nr ew. 147,



• ITTmedia telekom ul. Kochanowskiego 7a Siedlce, w sprawie wyrażenia zgody 

na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 5 W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej.

8. Rozpatrzenie prośby Zarządu Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach o wsparcie 

finansowe organizacji Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „XVII 

GRYFOPARTY 2017”.

9. Zapoznanie z rozstrzygnięciem plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 

2016”.

10. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród laureatom Finału VII 

Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”.

11. Wyłonienie laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego za 2016 r.

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego opracowania i wydruku Przewodnika po Powiecie 

Siedleckim.

13. Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty należności z tyt. nienależnie pobranego 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

14. Przyjęcie projektu aneksu do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

15. Przyjęcie projektu aneksu do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Skórcu.

16. Rozpatrzenie prośby o przeznaczenie środków finansowych na współorganizację 

Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym.

17. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 128/2017 z dnia kwietnia 2017 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 129/244/2017 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne 

w 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na przekazanie w formie darowizny 

na rzecz Województwa Mazowieckiego działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

pow. 1,8956 ha położonej w miejscowości Głuchów gmina Mordy, stanowiącej 

własność Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2). Zarząd ma plan na wykorzystanie w/w działki.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 

świetlicy szkolnej z etatem wychowawcy. Utworzenie świetlicy szkolnej oraz zapewnienie 

etatu wychowawcy nie spowoduje wydatku dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka 

w 2017 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący przyjęcia do ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu dostawczego marki 

Mercedes Vito, nr VIN i nr rej yyg 27489 oraz jego fizycznej likwidacji

(zał. nr 4), jednogłośnie postanowił aby dokonać sprzedaży powyższego samochodu w drodze 

licytacji (samochód należy umieścić na parkingu wewnętrznym Starostwa przy 

ul. Piłsudskiego 40).

Ad. pkt 7

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

• wyraził zgodę na zakup żwiru na remont drogi powiatowej nr 3665 W na odcinku 

o długości ok. 300 m, od miejscowości Wólka Soseńska w kierunku 

miejscowości Klimonty. Dostarczony żwir mieszkańcy rozplantują we własnym 

zakresie,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

w miejscowości Smołanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza 



kablowego SN, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie 

elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) na działkach nr ew.: 340, 350, 

351,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Tworki (działka nr ew. 515) w celu budowy przyłącza 

gazowego do działki nr ew. 147,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 63 5 W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Zarządu Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach 

(zał. nr 6), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1 000 zł /dział 750/ organizację 

Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „XVII GRYFOPARTY 2017”. Powyższe środki 

finansowe wykorzystane zostaną na wydruk plakatów i materiałów promocyjnych oraz zakup 

nagród (pucharów) dla uczestników Zlotu.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z rozstrzygnięciem plebiscytu „Najpopularniejszy 

Dzielnicowy roku 2016”, w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach (zał. nr 7). Zarząd 

postanowił uhonorować laureatów plebiscytu i wręczyć wyróżnienia w trakcie sesji Rady 

Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł (dział 750) zakup 

nagród laureatom Finału VII Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła 

II” (zał. nr 8). Finał Konkursu zorganizowany zostanie w dniu 25 kwietnia br. w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyłonił laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego

za 2016 r. (zał. nr 9). Laureatami Nagrody Starosty Siedleckiego za 2016 r. zostali:

w dziedzinie działalność gospodarcza -

(bez nagrody pieniężnej),



• w dziedzinie działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie

(wysokość nagrody pieniężnej - po 1 000 zł dla każdego

publicznej -

laureata).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby złożyć wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek złożony zostanie w zakresie tematycznym 

„Upowszechnienie wiedzy o obszarze”, na opracowanie i wydruk Przewodnika po Powiecie 

Siedleckim. Szacunkowa wartość projektu - 50 000 zł, dofinansowanie - 25 000 zł 

(zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności 

ustalonych decyzją ŚPŚ.5330.9.2017 z dnia 20.03.2017 r. z tytułu nienależnie pobranego 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu do umowy nr RS 640. l.U- 

2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu do umowy nr PCPR.8212- 

1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 13).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1 200 zł /dział 750/ 

organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu siedleckiego (zał. nr 14). 

Eliminacje powiatowe Turnieju przeprowadzone zostaną w dniu 25 kwietnia br. w Zespole 



Oświatowym w Nowych Iganiach. Zwycięzcy etapu powiatowego będą reprezentować 

Powiat Siedlecki podczas etapu rejonowego Turnieju, który odbędzie się 11 maja br. w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach.

Ad. pkt 17

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. i

Protokółował Jan Kołodyński


