
Protokół Nr 141/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 27 czerwca 2017r.

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 140/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

3. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Kotuń o nieodpłatne przekazanie Gminie drzew: brzoza, jesion, 

w zamian za wycięcie oraz uprzątnięcie terenu (działka nr ew. 93 obręb 

Albinów),

• Zakład Elektrotechniczny ^^^^^^^^^^^(„Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 

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

nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn (wzdłuż działek 

nr ew.: 105, 102),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Klimonty (działka nr ew. 683/1) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

689/2),

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 

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

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 



Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie linii kablowej nn (wzdłuż 

działek nrew.: 105, 102),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie napowietrznej linii 

energetycznej nn (wzdłuż działek od nr ew. 273/1 do nr ew. 258),

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

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

nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie linii energetycznej nn,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki nr ew.: 

526, 198/16) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 198/21),

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 300) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 252/27 w miejscowości Domanice Kolonia,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3675W (działki nr ew.: 1228, 1404/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 1404/12 w miejscowości Kotuń Józefin.

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

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

kwiecień 2017 r.

5. Zapoznanie z protokółem z kontroli przeprowadzonej w Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach przez Panią Katarzynę Skaruz - podinspektora w Wydziale Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

7. Zapoznanie z informacją dyrektora SOSW w Stoku Lackim dotyczącą kontroli 

przeprowadzonej przez Delegaturę w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.



8. Rozpatrzenie prośby MKS Pogoń Siedlce o pokrycie kosztów obozu sportowego 

w Olecku zawodniczki lekkiej atletyki.

9. Rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o dofinansowanie zakupu 

nagród laureatom konkursu wiedzy o Powiecie Siedleckim organizowanego podczas 

XIII Festynu „Słoneczne lato” w Mordach.

10. Rozpatrzenie prośby Zarządu Koła „Podlasie” w Siedlcach Polskiego Klubu 

Ekologicznego o wsparcie finansowe organizacji Trzeciego Promocyjnego Spływu 

Rzeką Muchawką.

11. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach dwóch samochodów osobowych oraz ich fizyczna likwidacja.

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 140/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie Kotuń drzew: brzoza i jesion 

w zamian za ich wycięcie oraz uprzątnięcie terenu - działki nr ew. 93 obręb 

Albinów. Działka powyższa jest własnością Powiatu Siedleckiego, ale znajduje 

się w zarządzie gminy Kotuń i stanowi drogę gminną nr 360345W,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nn (wzdłuż działek nr ew.: 

105,102) w dniu 29.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W 

w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 689/2), na okres 28. 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 3665W 

w miejscowości Klimonty (działka nr ew. 683/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 689/2) w dniu 28.06.2017 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie linii 

kablowej nn (wzdłuż działek nr ew.: 105, 102), na okres 29. 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 363 2 W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) poprzez umieszczenie 

napowietrznej linii energetycznej nn (wzdłuż działek: od nr ew. 273/1 do nr ew. 

258), na okres 28. 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 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii energetycznej nn (wzdłuż działek nr ew.: 276/8 - 

258) w dniu 28.06.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu 

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

198/21),



• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 300) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 252/27 w miejscowości Domanice Kolonia,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3675W (działki nr ew.: 1228, 1404/1) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 1404/12 w miejscowości Kotuń Józefin.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie drugiej transzy dotacji celowej dla 

10 gmin z terenu powiatu siedleckiego, dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych, 

za okres: styczeń - kwiecień 2017 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokółem z kontroli przeprowadzonej w Domu 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przez Panią Katarzynę Skaruz - podinspektora 

w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 141/268/2017 w sprawie powierzenia 

stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim dotyczącą kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę 

w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie (zał. nr 5). Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, 

aby rozważyć sprawę zatrudnienia dodatkowego pedagoga i psychologa, po zakończeniu 

rekrutacji w Ośrodku.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na pokrycie kosztów obozu 

sportowego w Olecku zawodniczki sekcji lekkiej atletyki w Miejskim Klubie Sportowym 

Pogoń Siedlce, z uwagi na brak podstaw prawnych (zał. nr 6).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zał. nr 7), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 400 zł zakup nagrody laureatowi konkursu 

wiedzy o Powiecie Siedleckim organizowanego w ramach XVIII Festynu „Słoneczne Lato”. 

Festyn zorganizowany zostanie w Mordach w dniu 30 lipca br.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Koła „Podlasie” w Siedlcach Polskiego Klubu 

Ekologicznego (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 300 zł organizację 

Trzeciego Promocyjnego Spływu Rzeką Muchawką.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 9):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach samochodów osobowych: marki Rover 45 o nr rejestracyjnym WSI 

49 W W i nr VIN oraz marki Opel Astra o nr rejestracyjnym

WI 2080N i nr VIN

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie ich z ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami z posiedzenia w dniu 23 czerwca br. 

Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy 

(zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 141/269/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 11).



Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 141/270/2017 zmieniającą uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020 

(zał.nr 12).

Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


