
Protokół Nr 153/2017 
z posłodzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 11 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 152/2017 z dnia 4 września 2017 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowymi realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego 

zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2017/2018 r.

10. Rozpatrzenie wniosków:

• o dokonanie wycinki i zagospodarowania drzewa,

• 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 3659W w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 491) w celu budowy 



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

507/3),

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3610W (działka nr ew. 559) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 610 w miejscowości Niwiski,

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 445/8,

• w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

w celu budowy zjazdu na działkę nr ew. 69/2 w miejscowości Grodzisk,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3637W w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) 

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 294),

• Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku szkolnego (działka 

nr ew. 158/10),

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

powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń na działkę nr ew. 894.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane.

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń 

zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia 

zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Korczew 

zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.



16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg 

powiatowych.

17. Rozpatrzenie wniosku o nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Suchożebrskiej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2018 r.

19. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki

o akceptację zmiany miejsca przeprowadzenia turnieju: ze szkoły w Stoku Lackim /jak 

wynika z realizacji umowy ll/S/2017/, na Zespół Szkół w Suchożebrach 

ul. Siedlecka 6.

20. Zaopiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych:

• Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

• Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

21. Zaakceptowanie propozycji wysokości kosztów surowca na wyżywienie w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

22. Rozpatrzenie prośby Rektora UPH w Siedlcach o wsparcie finansowe organizacji 

XIX Festiwalu nauki i Sztuki w Siedlcach.

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

24. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 152/2017 z dnia 4 września 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat 

Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 



(zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2017 - 2020 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził zasady i tryb opracowania materiałów 

planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2018 rok oraz 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 (zał. nr 4). 

Zarząd postanowił o przekazaniu jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach zatwierdzone zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych 

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021, do wykorzystania przy 

opracowywaniu projektu budżetu na 2018 r.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/290/2017 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r. 

(zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/291/2017 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne 

w 2017 r. (zał. nr 6).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o powierzeniu gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2017/2018. Zarząd zaakceptował projekt porozumienia z gminami w przedmiotowej sprawie 

(zał. nr 7). Zarząd zaakceptował propozycję kwot dotacji dla poszczególnych gmin z terenu 

powiatu:

Ad. pkt 10

• Gmina Domanice - 9 230,00 zł

• Gmina Korczew - 20 520,00 zł

• Gmina Kotuń -23 510,00 zł

• Gmina Mokobody - 19 940,00 zł

• Gmina Paprotnia - 19 330,00 zł

• Gmina Przesmyki - 24 370,00 zł

• Gmina Skórzec - 15 640,00 zł

• Gmina Suchożebry - 17 750,00 zł

• Gmina Wiśniew - 13 700,00 zł

• Gmina Wodynie - 13 820,00 zł

• Gmina Zbuczyn - 32 790,00 zł

• Gmina Siedlce - 17 730,00 zł

• Gmina Mordy - 31 670,00 zł

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

• nieodpłatnie przekazać Wójtowi Gminy Paprotnia drewno pozyskane 

z wycinki drzewa gatunek klon zwyczajny, rosnącego w pasie drogi powiatowej, 

na działce nr ew. 140 obręb Paprotnia, w zamian za wycinkę drzewa i 

uprzątnięcie terenu,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W 

w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 491) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 507/3),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3610W (działka nr ew. 559) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 610 

w miejscowości Niwiski,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 445/8,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w celu budowy 

zjazdu na działkę nr ew. 69/2 w miejscowości Grodzisk w dniach 14-15 

września br.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W 

w miejscowości Łęcznowola (działka nr ew. 338/4) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 294),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 583) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową 

budynku szkolnego (działka nr ew. 158/10),

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3605W w miejscowości Kotuń, na działkę nr ew. 894.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/292/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 10) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 11) 

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

merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 12) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 13) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu 

z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 14) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 15):

• przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Suchożebrskiej zestaw 

komputerowy wraz z oprogramowaniem, numer inwentarzowy: 1/491-1/94/1/15, 

o wartości początkowej 3 618,59 zł,

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

komputerowy wraz z oprogramowaniem, po dokonaniu przekazania.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/293/2017 w sprawie planu 

kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 

w Powiecie Siedleckim w 2018 r. (zał. nr 16).



Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Stowarzyszeniu Akademia Sztuki Walki 

na zmianę miejsca przeprowadzenia Turnieju Karate Kyokushin Ibn o Puchar 

Starosty Siedleckiego (zał. nr 17). Turniej przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół 

w Suchożebrach ul. Siedlecka 6.

Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty zmienionych arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 (zał. nr 18):

• Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, po 

uwzględnieniu wyjaśnień dyrektora SOSW w Stoku Lackim w związku 

z uwagami organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ad. pkt 21

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wysokość dziennej stawki 

żywieniowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2017/2018 w wysokości 8,80 zł (zał. nr 19).

Ad. pkt 22

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo- 

Humanistycznego w Siedlcach (zał. nr 20), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 

500 zł organizacją przez Uczelnię Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach w dniach 19 — 22 

października br.

Ad. pkt 23

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/294/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 21).

Ad. pkt 24

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dokonać zmian w „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku” stanowiącej załącznik do 

uchwały nr 151/283/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. W związku z dokonanymi zmianami 



wymieniono stronę 15, tabelę nr 1 i tabelę nr 3 w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku” (zał. nr 22).

Tak zmieniony załącznik do powyższej uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w miejsce załącznika przekazanego pismem 

F.3034.8.9.2017 z dnia 29 sierpnia br.

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zwiększyć do kwoty 5 400 zł środki 

finansowe na organizację Finału Konkursu na najlepszą Orkiestrę Dętą Sieci Obszarów 

Wiejskich w dniu 17 września w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

(zał. nr 23).

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


