
Protokół Nr 143/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 10 lipca 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 142/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

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

4. Rozpatrzenie wniosków:

• o wykonanie szerszego wjazdu na posesję z drogi powiatowej w miejscowości 

Paprotnia,

• BUDOKAN Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych 

Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 363IW w miejscowości Wólka Leśna (działki 

nr ew.: 647/3, 27/3) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 363 IW w miejscowości Wólka Leśna (działki 

nr ew.: 647/3, 27/3) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części 

decyzji o warunkach zabudowy nr IGR.6730.4.2017 z dnia 22 marca 2017 r.,

• IMBAU Przedsiębiorstwo Budowlane Pruszynek 49D

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3607W w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1395/1) w celu 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,

• Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3607W w miejscowości Broszków (działka 

nr ew. 1395/1) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,

• w sprawie usunięcia dwóch drzew w zamian za pozyskane drewno 

i uprzątnięcie terenu.



5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania czynności w ramach kontroli nad 

organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w Powiecie 

Siedleckim w I półroczu 2017 roku.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o akredytację organizacji goszczącej 

w ramach wolontariatu europejskiego.

7. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty Fundacji Nowoczesny Konin, realizacji 

zadania publicznego „Znam zabytki sakralne mojego powiatu”- warsztaty 

zabytkowej architektury powiatu siedleckiego dla dzieci.

8. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

9. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na usunięcie 3 szt. drzew gatunek topola 

czarna, rosnących na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim.

10. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Korczew o ufundowanie nagród laureatom 

konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, 

organizowanego w ramach festynu „Zielony Korczew”.

11. Przyjęcie porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji wystawy promocyjno- 

targowej: Dni Siedlec - XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - 

XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

12. Zajęcie stanowiska w sprawie zorganizowania konkursu na „Powiatowy Wieniec 

Dożynkowy” podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w dniu 27 sierpnia br.

13. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe zakupu medali i nagród dla zwycięzców 

konkurencji sportowych organizowanych w dniu 29 lipca br. w Wiejskim Domu 

Kultury w Gręzowie podczas koncertu charytatywnego.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 142/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 143/273/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

• wyraził zgodę na wykonanie szerszego wjazdu z drogi powiatowej na posesję 

położoną przy ul. 3-go Maja 1 w miejscowości Paprotnia,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 IW 

w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ew.: 647/3, 27/3) w celu wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie 10.07.2017 r. - 20.07.2017 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 
z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 IW 

w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ew.: 647/3, 27/3) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, na okres 21.07.2017 r. -31.12.2047 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Wodynie 

nr IGR.6730.4.2017 z dnia 22 marca 2017 r., poprzez zmianę zapisu :

pkt 2.4 otrzyma brzmienie: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działek albo terenu inwestycji od 4% do 15%

pkt 2.5. otrzyma brzmienie: szerokość elewacji frontowej 12,00 m ± 20 %,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W 

w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1395/1) w celu wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej, w terminie 11.07.2017 r. - 31.07.2017 r. , ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W 

w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1395/1) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, na okres 01.08.2017 r. -- 31.12.2037 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za kolejny rok zajęcia 

pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,



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

i uprzątnięcie dwóch drzew, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3608W 

na wysokości działki nr ew. 288/6 w m. Nowe Opole.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania czynności w ramach 

kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 

w Powiecie Siedleckim w I półroczu 2017 roku (zał. nr 3).

Ad.pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Dyrektorowi Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach na złożenie wniosku o akredytację organizacji goszczącej w ramach 

wolontariatu europejskiego (zał. nr 4).

Ad.pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując ofertę Fundacji Nowoczesny Konin, realizacji zadania 

publicznego „Znam zabytki sakralne mojego powiatu”, jednogłośnie postanowił nie zlecać 

ww. zadania ze względu na brak środków w budżecie powiatu (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek (zał. 6) jednogłośnie wyraził zgodę 

na przyznanie dodatku motywacyjnego Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim w wysokości 20 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, na okres 1 miesiąca tj. od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie 3 szt. drzew 

gatunek topola czarna, rosnących na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim (zał. 7).



Ad.pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Korczew (zał. 8) jednogłośnie 

postanowił o ufundowaniu nagród za kwotę 1000 zł dla laureatów konkursów o tematyce 

ekologicznej, organizowanych podczas festynu „Zielony Korczew” w Korczewie.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porozumienie o współpracy dotyczącej organizacji 

wystawy promocyjno-targowej: Dni Siedlec - XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem 

Rolniczym - XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Skutki finansowe 

3000 zł ( zał. 9).

Ad.pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na organizację konkursu na „Powiatowy 

Wieniec Dożynkowy” podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w dniu 27 sierpnia br. 

i przeznaczył środki finansowe w kwocie 3000 zł na zakup nagród laureatom konkursu 

(zał. 10).

Ad.pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Wiejskiego Domu Kultury w Gręzowie 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł zakupu medali i nagród dla 

zwycięzców konkurencji sportowych organizowanych w dn. 29 lipca br. w Wiejskim Domu 

Kultury w Gręzowie podczas koncertu charytatywnego (zał. 11).

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono

Protokółował Jan Kołodyński


