
Protokół Nr 152/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 4 września 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 151/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków 

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I - likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie 

porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• OSP Podnieśno o nieodpłatne przekazanie komputera z oprogramowaniem,

• OSP w Hołubi i o nieodpłatne przekazanie komputera z oprogramowaniem.

7. Rozpatrzenie wniosków:

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3645W w miejscowości Ozorów (działka nr ew. 1019) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 1748),

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 2050W (działka nr ew. 1041/1) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 718 w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa,



• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew. 1249/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 514/1 w miejscowości Kotuń,

• Wójtowi Gminy Przesmyki w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części 

decyzji o warunkach zabudowy nr 4/2013 z dnia 11.03.2013 r.,

• Wójta Gminy Kotuń w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części decyzji 

o warunkach zabudowy nr RRG.6730.11.2017 z dnia 8.05.2017 r.,

w sprawie sprzedaży Panu drewna pochodzącego

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/112/2016 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do 

realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem 

Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego 

Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa 

i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu 

siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego 

za rok 2016.

10. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia „Działamy Działamy” o dofinansowanie 

III Mazowieckiego Duathlonu Doliną Liwca organizowanego w dniu 16 września br.

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego realizacji finału Konkursu na najlepszą Orkiestrę 

Dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 151/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 152/287/2017 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 152/288/2017 w sprawie ustalenia 

zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” - Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 

realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 152/289/2017 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 4):

• przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Podnieśno zestaw 

komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 1/491-1/82/1/14, 

o wartości początkowej 3 618,59 zł,

• przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli zestaw komputerowy 

wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 1/491-1/85/1/14, o wartości 

początkowej 3 618,59 zł,

• zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach w/w zestawy 

komputerowe wraz z oprogramowaniem, po dokonaniu ich przekazania.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Ozorów (działka nr ew. 1019) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 1748),



• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2050W 

(działka nr ew. 1041/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 718 

w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3604W (działka nr ew. 1249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

514/1 w miej scowości Kotuń,

• nie wniósł sprzeciwu co do zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy 

nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 r., poprzez zapis: „usytuowanie budynku 

gospodarczego I w odległości 1,5 m od granicy działki nr ew. 246 

w miejscowości Tarków gmina Przesmyki”,

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

RRG.6730.11.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., poprzez zmianę zapisu:

- w rozstrzygnięciu decyzji, dział II, punkt 1, ppkt 4 linijka piąta dotychczasowa

treść: „szerokość elewacji frontowej do 11 m” otrzymuje następujące brzmienie: 

„szerokość elewacji frontowej do 12 m”.

- w rozstrzygnięciu decyzji, dział II, punkt 1, ppkt 5, linijka piąta, 

dotychczasowa treść: „szerokość elewacji frontowej do 8 m” otrzymuje 

następujące brzmienie: „szerokość elewacji frontowej do 10 m”,

• wyraził zgodę na sprzedaż Panu 2,52 m3 drewna

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego, za kwotę (289,80 zł netto) 312,98 zł brutto.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

Uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w 

sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego 

Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego 

Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja 

powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu 

wynikającym z Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 

roku (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu w dniu 14 września br.



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Siedleckiego na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2025 roku za 2016 rok (zał. nr 7) 

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 300 zł zakup 

pamiątkowych medali uczestnikom III Mazowieckiego Duathlonu Doliną Liwca, 

organizowanego w dniu 16 września br. przez Stowarzyszenie „Działamy Działamy” 

z siedzibą w Warszawie, ul. Urszuli Ledóchowskiej 5/3 (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zorganizowaniu Finału Konkursu na 

najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 17 września w Domu 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Skutki finansowe - 5 000 zł.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 14 września br. o godz. 1600 sesji Rady Powiatu 

z następującym porządkiem obrad:

• podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV1II/112/2016 Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 

inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej 

Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego 

Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja 

powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” 

w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku.

Na tym protokół zakończono.

iiProtokółował Jan Kołodyński


