
Protokół Nr 136/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 22 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 135/2017 z dnia 15 maja 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2016”.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” 

w Chlewiskach za 2016 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji samochodu marki Mercedes Vito nr VIN:

nr

7. Rozpatrzenie wniosków:

• Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19,

08-207 Olszanka 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)”,

• mieszkańcy ulicy 8 Dywizji Wojska Polskiego w Mordach o przebudowę 

przedmiotowej ulicy (droga powiatowa nr 3678W),

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 177 w miejscowości Grabianów,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 445/1 w miejscowości Żabokliki,



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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości 

Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 274/2),

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

139, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 274/2),

• PPUH „GAW-BUD” Łosice ul. Ogrodowa 3, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej.

8. Przyjęcie:

• informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim 

w okresie 2016/2017.

• sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego w roku 

2016,

• informacji na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.

9. Przyjęcie rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania w zakresie wsparcia 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zakup dwóch autobusów 16 i więcej 

miejscowych do przewozu uczestników terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Skórcu i w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach Żmichach.

10. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego ZSP w Mordach na rok szkolny 

2017/2018.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Paprotni o dofinansowanie zakupu 

nagród uczestnikom konkursu plastyczno-fotograficznego „Moja Gmina Mój Powiat”, 

organizowanego podczas Festynu w Paprotni w dniu 4 czerwca br.



12. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli 

o dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców konkursu wiedzy ekologicznej 

podczas Festynu Rodzinnego w Hołubli w dniu 18 czerwca br.

13. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie o wsparcie 

VI Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Zespół Oświatowy w Pruszynie w dniu 

4 czerwca br.

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Czuryłach o dofinansowanie 

zakupu nagród dla uczestników konkursów podczas festynu integracyjnego w dniu 

11 czerwca br.

15. Rozpatrzenie ofert dotyczących letniego utrzymania dróg powiatowych w powiecie 

siedleckim.

16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do 

realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem 

Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego 

Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa 

i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu 

siedleckiego” w brzmieniu wynikającym

z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku, 

Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku 

oraz Uchwały Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 

roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem 

pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego.

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 135/2017 z dnia 15 maja 2017 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 136/257/2017 w sprawie przedłożenia 

„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2016” (zał. nr 1) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok (zał. nr 2) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 136/258/2017 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom 

Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2016 rok (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie fizycznej likwidacji 

samochodu marki Mercedes Vito, nr V1N: nr rejestracyjny

(zał. nr 4), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 7

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

• uzgodnił projekt 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)”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu 

w Siedlcach nr D.6853.1.6.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców ulicy 8 Dywizji Wojska Polskiego w Mordach 

o przebudowę przedmiotowej ulicy (droga powiatowa nr 3678W). Zarząd, 



z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi możliwości 

przebudowy powyższej ulicy,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3686W (działka nr ew. 144) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 177 w miejscowości Grabianów,

• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/1 

w miejscowości Żabokliki,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) poprzez umieszczenie 

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

274/2), na okres 24.05.2017 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 3608W 

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 274/2) w dniu 24.05.2017 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w dniach 25.05.2017 - 14.06.2017 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim 

w okresie 2016/2017 (zał. nr 6),

• sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego w roku 

2016 (zał. nr 7),

• informację na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 8)



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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie 

zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zakup dwóch 

autobusów 16 i więcej miejscowych do przewozu uczestników terapii zajęciowej w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej w Skórcu i w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach Żmichach 

(zał. nr 9).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza 

organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na rok szkolny 2017/2018 

(zał. nr 10).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Paprotni (zał. nr 11), 

jednogłośnie postanowił ufundować za kwotę 600 zł, nagrody laureatom konkursu 

fotograficzno-plastycznego „Moja Gmina Mój Powiat”, który zorganizowany zostanie podczas 

Festynu w Paprotni w dniu 4 czerwca br.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Hołubli (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę 600 zł, 

dla uczestników konkursu ekologicznego, który zorganizowany zostanie podczas Festynu 

Rodzinnego w Hołubli w dniu 18 czerwca br.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Pruszynie 

(zał. nr 13), jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę 500 zł, dla uczestników 

konkursu „Rodziny dla przyrody”, który zorganizowany zostanie podczas VI Pikniku 

Rodzinnego w dniu 4 czerwca br.



Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czesława 

Tajcherta w Czuryłach (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił nie dofinansowywać zakupu 

nagród dla uczestników konkursów, które odbędą się podczas festynu integracyjnego z okazji 

Dnia Dziecka w dniu 11 czerwca br. w Czuryłach. Organizowany festyn ma charakter lokalny.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zlecić Związkowi Spółek Wodnych 

w Siedlcach ul. Młynarska 1, usługę letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu 

siedleckiego (zał. nr 15).

W zakres prac powyższej usługi będzie wchodzić: wykaszanie poboczy i rowów dróg 

powiatowych kosiarką bijakową na pantografie o szerokości roboczej 180 cm w cenie 

59,40 zł brutto za 1 km jednostronnie wykoszonego pobocza.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem 

Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego 

Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim 

układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym 

z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku 

Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku 

oraz Uchwały Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku 

(zał. nr 16) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady w dniu 22 maja br.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 136/259/2017 w sprawie ustalenia 

zasad gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 17).



Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny 

z siedzibą w Wodyniach na zwiększenie do 5 500 mb wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew i krzewów rosnących przy drodze powiatowej Pieńki - Kaczory (zał. nr 18).

Ad. pkt 19

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


