
Protokół Nr 151/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 28 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 150/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 

za I półrocze 2017 roku”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2017 roku”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 

na cele budowlane.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 

na cele budowlane.

9. Rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów

i budynków nr 0 powierzchni 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki.

10. Wyrażenie opinii na temat wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Anny Hołowni 

dyrektora SOSW w Stoku Lackim.

11. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach o nieodpłatne

przekazanie komputera.

12. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszynie o nieodpłatne

przekazanie zestawów komputerowych.

13. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Staży Pożarnej w Pruszynku o nieodpłatne

przekazanie zestawu komputerowego.



14. Zajęcie stanowiska w sprawie rozebrania budynku gospodarczego i ziemnego zbiornika 

na wodę oraz studni głębinowej na placu Obwodu Drogowego w Broszkowie.

15. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji Pana Bartłomieja Kurkusa radnego 

Powiatu Siedleckiego.

16. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Nasze łganie” o wsparcie finansowe 

na organizację rajdu rowerowego skierowanego do mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

organizowanego w dniu 9 września 2017 r.

17. Rozpatrzenie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

o dofinansowanie zakupu nagród uczestnikom konkursu organizowanego dla 

mieszkańców powiatu z wiedzy o samorządzie powiatowym i gminnym.

18. Przyjęcie:

• informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

• informacji Urzędu Marszałkowskiego na temat przyznanych środków 

pomocowych do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego,

• sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

za okres I półrocza 2017 r.,

• sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 r.,

• informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.,

• informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP 

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,

• informacji na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach.

19. Rozpatrzenie wniosków:

• Miasta i Gminy Mordy, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3666W w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew.: 739, 509/1, 705/11) 

poprzez umieszczenie sieci wodociągowej (jeden przecisk poprzeczny pod 

jezdnią),

• Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL”, ul. Ustronna 7, Sokołów 

Podlaski, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 



w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew.: 509/1, 705/11, 739 w celu 

wykonania sieci wodociągowej,

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3603W w miejscowości Koszewnica na działkę nr ew. 84/2,

ELMAZ - - Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940 W (działka 

nr ew. 80) w miejscowości Krześlinek w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki 

nr ew. 111,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3940 W (działka nr ew. 80) w miejscowości 

Krześlinek poprzez umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego 

nn 0,4 kV do działki nr ew. 111,

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

139, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka nr 

ew. 1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do działki nr ew. 955,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 1065/1) w miejscowości 

Wólka Wiśniewska poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 955,

PPUEI „GAW-BUD” |, ul. Ogrodowa 3 Łosice w sprawie

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec

(działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,

w sprawie sprzedaży Panu drewna pochodzącego

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

Powiatu Siedleckiego,

w sprawie sprzedaży Panu drewna pochodzącego

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego.

20. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 150/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/281/2017 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/282/2017 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku” (zał. nr 2).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 za 1 półrocze 2017 roku” 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/283/2017 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2017 roku” (zał. nr 3).

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/284/2017 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 

2017 roku” (zał. nr 4).



Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu 

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

w Chlewiskach za I półrocze 2017 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/285/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 5).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 

477, obręb Borki gmina Wodynie oraz działka nr ew. 405, obręb Seroczyn gmina Wodynie 

w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 486 

w miejscowości Borki”.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 151/286/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 6).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 

322, obręb Wodynie gmina Wodynie w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. 

„Przebudowa ulicy Polnej, działka ewid. nr 345 w miejscowości Wodynie”.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 0 powierzchni 0,1224 ha

położoną w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 7).

Zarząd Powiatu zaproponował cenę 1 m2 działki w wysokości 75 zł.

75 zł/m2 x 1224 m2 = 91 800 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

funkcyjnego Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim, w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 8).



Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mordach (zał. nr 9):

• komputer wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 11/491-1/105/4/22, 

o wartości początkowej 2 440 zł oraz postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach powyższego komputera z oprogramowaniem, 

po dokonaniu przekazania.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pruszynie (zał. nr 10):

• zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 1/491- 

l/81/l/13o wartości początkowej 3 618,59 zł,

• zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 1/491- 

1/90/1/14 o wartości początkowej 3 618,59 zł.

Zarząd postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

powyższych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, po dokonaniu przekazania.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać nieodpłatnie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pruszynku (zał. nr 11):

• zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 1/491- 

1/84/1/14 o wartości początkowej 3 618,59 zł oraz postanowił o zdjęciu z ewidencji 

majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zestawu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem, po dokonaniu przekazania.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozebranie budynku gospodarczego 

oraz ziemnego zbiornika na wodę, będących na placu Obwodu Drogowego w Broszkowie 

(zał. nr 12).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:



• dokonanie fizycznej likwidacji środka trwałego w postaci studni głębinowej o numerze 

inwentarzowym: 1/211-2/1/5/18 i wartości początkowej 17 129,92 zł poprzez 

rozebranie urządzeń i przekazanie do punktu skupu złomu i zasypanie studni,

• zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo - wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach środka trwałego w postaci studni głębinowej, o numerze inwentarzowym 

1/211-2/1/5/18 i wartości początkowej 17 129,92 zł po dokonaniu fizycznej likwidacji.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt odpowiedzi na interpelacje radnego 

Pana Bartłomieja Kurkusa, złożone na XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach 

w dniu 16 sierpnia (zał. nr 13).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Stowarzyszenia „Nasze łganie” 

z Nowych Igań (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 400 zł /dział 750/ 

zakup koszulek dla uczestników rajdu rowerowego organizowanego w dniu 9 września.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

z/s w Chodowie (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 400 zł /dział 750/ 

zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy o samorządzie. Finał konkursu odbędzie się 

podczas dożynek Gminy Siedlce w dniu 10 września br. w Strzale.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

(zał. nr 16),

• informację Urzędu Marszałkowskiego na temat przyznanych środków 

pomocowych do wykorzystania na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 17),

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

za okres I półrocza 2017 r. (zał. nr 18),



• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 r. (zał. nr 19),

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. 

(zał. nr 20),

• informację na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP 

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych 

(zał. nr 21),

• informację na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach (zał. nr 22)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 23), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew.: 739, 509/1, 705/11) poprzez 

umieszczenie sieci wodociągowej na okres na okres 29.08.2017 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 3 666W 

w miejscowości Radzików-Stopki (działki nr ew.: 509/1, 705/11, 739 w celu 

wykonania sieci wodociągowej w dniu 29.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3603 W w miejscowości Koszewnica na działkę nr ew. 84/2,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940 W (działka 

nr ew. 80) w miejscowości Krześlinek w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki 

nr ew. 111 w dniu 31.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940 W (działka nr 

ew. 80) w miejscowości Krześlinek poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 



elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 111 na okres 1.09.2017 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 3634W (działka nr ew. 

1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do działki nr ew. 955 w dniu 29.08.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 

1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr ew. 955 na okres

29.08.2017 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 3653W 

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

kanalizacji sanitarnej w dniach: 28.08.2017 r. - 8.09.2017 r., ustalił opłatę 

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

• wyraził zgodę na sprzedaż Panu 5 m3 drewna

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego, za kwotę (575 zł netto) 621 zł brutto,

• wyraził zgodę na sprzedaż Panu 6 m3 drewna

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego, za kwotę (690 zł netto) 745,20 zł brutto.

Ad, pkt 20

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


