
Protokół Nr 140/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 20 czerwca 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 139/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

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

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz 

pozbawienia niektórych odcinków dotychczasowej kategorii dróg na terenie gminy 

Wodynie.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wycinki dwóch drzew i uprzątnięcia terenu w zamian za pozyskane 

drewno,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego 

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

stanowiącej działkę nr ew. 445/8 w miejscowości Żabokliki,

• 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,

• Wójta Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 

988/2) oraz w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 806) w celu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym i przyłączami 

kanalizacyjnymi,



• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 503) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

523/2 w miejscowości Rakowiec,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 87) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 42/15 w miejscowości Błogoszcz,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608 W w miejscowości Niwiski 

(działka nr ew. 336) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice (działka nr ew. 1380) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

1132/2),

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2), 

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

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

nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 550/1, 550/2),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny 

Dolne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 



przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 

550/1, 550/2).

7. Przyjęcie rozliczenia drugiej transzy dotacji celowej dla 10 gmin z terenu powiatu 

siedleckiego, dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres styczeń - 

kwiecień 2017 r.

8. Zaakceptowanie propozycji przerwy urlopowej przedszkola specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

9. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 

zawartego w piśmie BR.OO 12.4.4.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

10. Przyjęcie informacji przewodniczącego Komisji konkursowej o wyniku postępowania 

konkursowego powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia rodziców z opłat 

za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 

powiat siedlecki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

13. Przyjęcie projektu aneksu nr 2/2017 do umowy PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12. 

2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 139/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

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

2020 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 czerwca br.



Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2) 

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

merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 czerwca br.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 140/266/2017 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia niektórych odcinków 

dotychczasowej kategorii dróg na terenie gminy Wodynie (zał. nr 3).

Zarząd zaopiniował pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych na 

terenie gminy Wodynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

Zarząd zaopiniował pozytywnie pozbawienie kategorii dróg gminnych odcinków dróg nr 

361202W, 361207W, 361224W, przebiegających przez teren Rezerwatu Przyrody „Dąbrowy 

Seroczyńskie” na terenie gminy Wodynie.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna, w zamian za ścięcie 

i uprzątnięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3617W, 

działka nr ew. 412, obręb Źabokliki,

• zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 

3617W (działka nr ew. 412) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/8 

w miejscowości Źabokliki,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

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

kanalizacji sanitarnej w dniach 19.06.2017 r. - 28.07.2017 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) oraz w miejscowości Czerniejew 

(działka nr ew. 806) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorem 

tłocznym i przyłączami kanalizacyjnymi,



• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3635W (działka 

nr ew. 503) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 523/2 w miejscowości 

Rakowiec,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 87) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

42/15 w miejscowości Błogoszcz,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania przepompowni 

ścieków (działka nr ew. 324/24 na okres 21.06. 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 Niwiski (działka nr ew. 336) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

przepompowni ścieków (działka nr ew. 324/24) w dniu 21.06.2017 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2) na okres 22. 06. 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 3635W 

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2) w dniach 

20 - 22.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do



budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 550/1, 550/2) w dniu

22.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 550/1, 550/2) na okres 22. 06. 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.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu dokona analizy rozliczenie drugiej transzy 

dotacji celowej dla 10 gmin z terenu powiatu siedleckiego, dotyczącej zimowego utrzymania 

dróg powiatowych, za okres styczeń - kwiecień 2017 r.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 5) i wyznaczył przerwę w pracy 

przedszkola w dniach: 1 lipca br. - 18 sierpnia br., w związku z urlopem nauczyciela 

przedszkola.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Siedlcach zawarty w piśmie BR.0012.4.4.2017 z dnia 

9 czerwca 2017 r. (zał. nr 6) postanowił wprowadzić następujące zmiany w projekcie uchwały 

Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 

2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

siedleckiego:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

siedleckiego zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do uchwały,

2. Ustala się harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od 

pracy, pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie 

apteki ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego, zgodnie z tabelą nr 2



w załączniku do uchwały.

3. Dyżur, o którym mowa w ust. 2, apteka rozpoczyna o godzinie 800 rano i kończy 

następnego dnia o godzinie 800 rano, z zastrzeżeniem, że apteka wskazana w poz. 1 

tabeli nr 2 załącznika do uchwały rozpoczyna dyżur w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały.

4. Wykaz aptek dyżurujących, o których mowa w ust. 2 podlega publikacji w BIP oraz na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siedlcach w postaci kwartalnych 

harmonogramów”.

2. Załącznikowi do uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego 

nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Tak zmieniony projekt uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 

23 czerwca br.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o wyniku postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim i zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 7).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu 

prowadzonym przez powiat siedlecki (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenia na posiedzenia merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 140/267/2017 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne 

w 2017 r. (zał. nr 9).



Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 2/2017 do umowy

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 10).

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


