
Protokół Nr 134/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 8 maja 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 133/2017 z dnia 4 maja 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

6. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Robót Inżynieryjno-Sanitarnych

Bolesty 19 w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka 

nr ew. 93) oraz w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 116)”.

7. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji Pana Bartłomieja Kurkusa - radnego 

powiatu.

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Krzesku-Królowa Niwa o wsparcie 

finansowe wyjazdu drużyny piłki ręcznej chłopców z gimnazjum na Finały XIX 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Ciechanowie.

9. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.

10. Rozpatrzenie prośby o pomoc finansową w organizacji Międzygminnych Zawodów 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez Szkołę Podstawową w Dziewulach.

11. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 133/2017 z dnia 4 maja 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 134/250/2017 w sprawie zmiany 

planu wydatków na zadania w 2017 r. /dział 700, rozdz. 70005/ (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 134/251/2017 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 2).

Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia 

noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Miasta i Gminy Mordy na drodze 

powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka, na 

odcinku od granicy gmin do miejscowości Radzików Stopki.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 134/252/2017 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 3).

Zarząd powołał Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia 

noszącego znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Zbuczyn na drodze powiatowej nr 

3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka, na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 363 8W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki 

do granicy gmin.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Zakładu Robót 

Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19 w sprawie uzgodnienia projektu pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 3636W 

w miejscowości Jasionka (działka nr ew. 93) oraz w miejscowości Borki Kosy (działka nr ew. 

116)”.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrzył interpelację Pana Bartłomieja Kurkusa - radnego Powiatu 

o wykonanie w bieżącym roku budżetowym zadań z zakresu infrastruktury drogowej oraz 

bieżących remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń (zał. nr 4). 

Zarząd, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi możliwości 

wykonania w bieżącym roku:

• nakładki bitumicznej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - 

Czarno wąż - Kopcie w miejscowości Józefin,

• stabilizacji betonowej na pozostałym odcinku drogi Nowaki - Chlewiska 

o nawierzchni gruntowej, położonym na terenie gmin: Kotuń, Skórzec.

Zarząd jednogłośnie zadecydował o wykonaniu:

• remontu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż - Kopcie polegającym 

na uzupełnieniu ubytków w istniejącej stabilizacji betonowej na odcinku zwartej 

zabudowy w miejscowości Józefin od drogi Kotuń - Wilczonek,

• ścięcia, profilowania i wyrównania poboczy na drodze Żeliszew Podkościelny - 

Żeliszew Duży,

• wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej Polaki - Czrnowąż.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Krzesku Królowa Niwa 

(zał. nr 5), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 926/ wyjazd drużyny 

piłki ręcznej chłopców z gimnazjum na Finały XIX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Finały Igrzysk rozegrane zostaną w Ciechanowie w dniach 18-20 maja br.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza 

organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na 
rok szkolny 2017/2018 (zał. nr 6).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewulach 

(zał. nr 7), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 500 zł zakup nagród dla zwycięzców 



Międzygminnych Zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędą się w dniu 

18 maja br. w Szkole Podstawowej w Dziewulach.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zorganizowaniu w czerwcu br. 

Powiatowego Niemieckojęzycznego Konkursu Literackiego dla młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych (zał. nr 8). Konkurs przeprowadzony zostanie we współpracy z Domem 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Nagrodą dla zwycięzców Konkursu (dla 

dwóch osób) będzie pobyt w zaprzyjaźnionym powiecie Oberhavel, w dniach 21-25 
czerwca br.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


