
Protokół Nr 149/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 16 sierpnia 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 148/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
3. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Fiat Brawa 1,9D, o numerze VIN:
i nr rej. BHA 89CW oraz jego fizycznej likwidacji.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego nieodpłatnego przekazania komputerów.
5. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół 

i placówek oświatowych:
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siedlcach o wsparcie finansowe realizacji zadania pn.: „ezdrowie - 
SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku”.

7. Przyjęcie projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2018-2020”.

8. Przyjęcie projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2018”.

9. Rozpatrzenie wniosków:
• Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Mińsk 

Maz. ul. Juliana Grzeszczaka 8A w sprawie uzgodnienia koncepcji 
pn.: przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3940W,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 
z drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ew. 306) do nieruchomości 
stanowiącej działki nr ew.: 40/2, 42/3 w miejscowości Pieńki,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3604W 
(działka nr ew. 616/1), 3603W (działka nr ew. 615), 3602W (działka nr ew. 
616/2) w miejscowości Żeliszew Podkościelny w celu prowadzenia robót 
polegających na budowie linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody 
na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3604W (działka nr ew. 
616/1), 3603W (działka nr ew. 615), 3602W (działka nr ew. 616/2) 
w miejscowości Żeliszew Podkościelny poprzez umieszczenie linii kablowej 
SN-15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV,



• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działki nr ew.: 569, 725) 
w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 0 160 PVC (działka 
nr ew. 475),

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego zjazdu 
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W (działka nr ew. 533/1) 
do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 144/3 w miejscowości Zelków 
Kolonia ul. Spokojna,

• w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 366IW 
w celu przebudowy zjazdu na działkę nr ew. 199/4 w miejscowości Zaliwie 
Szpinki,

• sołtysa wsi Białki o przekazanie kostki brukowej z rozbiórki chodnika podczas 
przebudowy drogi powiatowej nr 3686W.

10. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia Nr 7.2013 
Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 7 października 2013 r., w sprawie powierzenia 
Wójtowi Gminy Przesmyki wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych Powiatu Siedleckiego”.

11. Przyjęcie:
• sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za okres I półrocza 2017 r.,
• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres 1 półrocza 2017 r.,
• sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2013 - 2016 w roku 2016,
• informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2017 r.,
• informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej 
i świątecznej pomocy zdrowotnej,

• informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 
możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów 
operacyjnych.

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach 
o ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu ekologicznego 
organizowanego podczas Dożynek Powiatowych w Mokobodach w dniu 27 sierpnia 
br.

13. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka o ufundowanie nagród wyróżnionym hodowcom bydła z terenu powiatu 
siedleckiego.

14. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Przesmyki o dofinansowanie nagród w konkursie 
„Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana”.

15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 148/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przyjęcie do ewidencji majątkowej 
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki 
Fiat Brawa 1,9D, o numerze VIN: nr reJ- BHA 89CW, oraz
na dokonanie fizycznej likwidacji, poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 
demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo- 
wartościowej Starostwa (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym 
jednogłośnie postanowił nieodpłatnie przekazać komputery wraz z oprogramowaniem 
o numerach inwentarzowych: 11/491 -1/102/4/22 i 11/491-1/103/4/22 oraz zdjąć z ewidencji 
majątkowej Starostwa ww. komputery wraz z oprogramowaniem po dokonaniu ich 
przekazania (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyznać dodatek motywacyjny 
w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy, tj. od września 
2017 r. do lutego 2018 r.:

• Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim - Pani 
Annie Hołowni,

• Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - Pani Krystynie 
Zarzeckiej,

• Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim - 
Panu Mirosławowi Bieńkowi (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach jednogłośnie postanowił nie udzielać dofinansowania 
na realizację zadania pn.: „ezdrowie - SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku”, 
ze względu na brak środków w budżecie powiatu (zał. nr 3).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć projekt „Programu współpracy 
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020” i skierować go do konsultacji 
społecznych (zał. nr 3).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu 
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018” i skierować go do konsultacji społecznych 
(zał. nr 3).



Ad. pkt 9

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

• pozytywnie uzgodnić koncepcje projektu pn. „Przebudowa mostu z dojazdami 
w ciągu drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy”,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 
nr 3654W (działka nr ew. 306) do nieruchomości stanowiącej działki 
nr ew. 40/2 i 42/3 w miejscowości Pieńki, określając parametry techniczne,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 3604W (działka 
nr ew. 616/1), 3603W (działka nr ew. 615), 3602W (działka nr ew. 616/2) 
w miejscowości Żeliszew Podkościelny w celu prowadzenia robót 
polegających na budowie linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, 
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 
z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 3604W (działka 
nr ew. 616/1), 3603W (działka nr ew. 615), 3602W (działka nr ew. 616/2) 
w miejscowości Żeliszew Podkościelny poprzez umieszczenie linii kablowej 
SN-15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV na okres 31.08.2017r. - 31.12.2047 r., 
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę 
za kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W 
w miejscowości Czachy (działka nr ew. 569, 725) w celu budowy przyłącza 
kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 475), ustalił warunki zezwolenia zgodnie 
z wnioskiem,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 
nr 3606W (działka nr ew. 533/1) do nieruchomości stanowiącej działkę 
nr ew. 144/3 w miejscowości Zelków Kolonia ul. Spokojna, określając 
parametry techniczne,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w celu 
przebudowy zjazdu na działkę nr ew. 199/4 w miejscowości Zaliwie-Szpinki, 
w dniach 17-18 sierpnia 2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 
i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• przekazać Gminie Siedlce kostkę z rozbiórki chodnika podczas przebudowy 
drogi powiatowej nr 3686W.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie rozwiązania 
porozumienia Nr 7.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 7 października 2013 r., 
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przesmyki wykonania zadania pn. „Zarządzanie 
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych Powiatu Siedleckiego” (zał. nr 5).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie merytorycznych 
komisji: (zał. nr 6)

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 
za okres I półrocza 2017 r.,



• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrom Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach za okres I półrocza 2017 r.,

• sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2013 - 2016 w roku 2016,

• informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2017 r.,

• informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej 
i świątecznej pomocy zdrowotnej,

• informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 
możliwości pozyskiwania środków w ramach nowych programów 
operacyjnych.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mokobodach (zał. nr 7) jednogłośnie wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych 
w kwocie 700 złotych dla zwycięzców konkursu ekologicznego „Z ekologią za Pan Brat” 
organizowanego podczas Dożynek Powiatowych w Mokobodach.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka (zał. nr 8) jednogłośnie wyraził zgodę na ufundowanie nagród 
w kwocie 800 złotych dla wyróżnionych hodowców bydła z terenu Powiatu Siedleckiego 
i wręczenie w trakcie XIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się 
podczas XXIV Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlach.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Wójta Gminy Przesmyki (zał. nr 8) jednogłośnie 
wyraził zgodę na dofinansowanie nagród w kwocie 1000 złotych w konkursie „Najciekawsza 
i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana” organizowanego podczas festynu „Dokopiny 
Ziemniaka” w dniu 10 września br. w Przesmykach.

Ad. pkt 9

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono

Protokółowała Edyta Kopczyk


