
Protokół Nr 155/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 25 września 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 154/2017 z dnia 18 września 2017 r.

3. Przyjęcie projektu aneksu nr 3/2017 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.

4. Przyjęcie:

• sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 2020”

w roku 2016,

• • sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 - 2020” w roku 2016,

• informacji o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie Oddział w Siedlcach w 2016 roku,

• informacji na temat działalności Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie,

• raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2004 - 2015” za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. oraz z wykonania 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019 

z perspektywą na lata 2020 - 2023” za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

5. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

6. Zapoznanie z projektem pisma do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w związku z obniżeniem przez 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ poziomu środków finansowych 

przeznaczonych na rehabilitację mieszkańców Powiatu.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Pódl, o pomoc w pozyskaniu 

inkubatora transportowego wyposażonego w sprzęt do wentylacji mechanicznej.



8. Zaopiniowanie projektu aneksu do Arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2017/2018.

9. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestniczek Powiatowej 

Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości 

i Ekologii.

10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego BMW X3 D oraz 

samochodu osobowego Ford Mustang GT.

11. Rozpatrzenie prośby Zarządu Gminnego OSP RP w Paprotni o nieodpłatne przekazanie 

komputera i zestawu komputerowego.

12. 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 3608W w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 136),

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska

139 , w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

królikarni (działka nr ew. 1112/1),

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska

139 , w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) 

w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 90),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Ozorów (działka nr ew. 1019) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1748,



• Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

(działka nr ew. 1019) w miejscowości Ozorów w celu prowadzenia robót

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV do działki nr ew. 1748,

• R. Power Solar Wschód sp. z o.o. Warszawa ul. Domaniewska 39a w sprawie

wygaszenia decyzji nr D.6853.1.173.2016 z dnia 12.12.2016 r.,

Przedsiębiorstwo Budowlane „1MBAU” Pruszynek 49D

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości 

Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 114,

• instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W 

w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 114).

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Stoku Lackim w Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Stoku Lackim.

15. Zaakceptowanie zmiany w projekcie porozumienia w sprawie powierzenia gminom 

z terenu powiatu siedleckiego realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 r.

16. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 154/2017 z dnia 18 września 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 3/2017 do umowy 

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020” 

w roku 2016 (zał. nr 2),

• sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 - 2020” w roku 2016 (zał. nr 3),

• informację o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie Oddział w Siedlcach w 2016 roku (zał. nr 4),

• informację na temat działalności Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (zał. nr 5,

• raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2004 - 2015” za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. oraz z wykonania 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 

z perspektywą na lata 2020 - 2023” za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 

(zał. nr 6)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu nagród z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dyrektorom szkół i placówek oświatowych (zał. nr 7):



• Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w wysokości 2 300 zł,

• Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 

w Mordach w wysokości 1 900 zł,

• Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 2 400 zł.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował projekt pisma do dyrektora 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, 

w związku z obniżeniem przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ poziomu środków 

finansowych przeznaczonych na rehabilitację mieszkańców Powiatu Siedleckiego (zał. nr 8).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Pódl. (zał. nr 9), 

jednogłośnie postanowił nie udzielać pomocy w pozyskaniu inkubatora transportowego 

wyposażonego w sprzęt do wentylacji mechanicznej, z uwagi na brak środków finansowych 

w budżecie powiatu.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza 

organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok 

szkolny 2017/2018 (zał. nr 10).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 3 000 zł zakup nagród 

dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, 

Przedsiębiorczości i Ekologii (zał. nr 11). Olimpiada odbędzie się 18 października br. w Sali 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 12):



• o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego BMW X3 D, o numerze identyfikacyjnym VIN:

i numerze rejestracyjnym: LBI 15326. Dokonać sprzedaży 

w drodze licytacji powyższego samochodu. Cena wywoławcza - 10 000 zł brutto. 

Zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu, po dokonaniu sprzedaży,

• o przyjęciu do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach samochodu osobowego Ford Mustang GT, o numerze identyfikacyjnym 

VIN: i numerze rejestracyjnym: WD 40339. Dokonać

sprzedaży w drodze licytacji powyższego samochodu. Cena wywoławcza - 14 000 zł 

brutto. Zdjąć z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

samochodu, po dokonaniu sprzedaży.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 13):

• przekazać nieodpłatnie Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej RP 

w Paprotni: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, o numerze 

inwentarzowym 1/491-1/89/1/14 o wartości 3 618,59 zł, komputer wraz 

z oprogramowaniem o numerze inwentarzowym 11/491-1/104/4/22 o wartości 

2 440,00 zł,

• zdjąć z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach powyższy zestaw 

komputerowy wraz z oprogramowaniem i komputer wraz z oprogramowaniem, 

po dokonaniu ich przekazania.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

w miejscowości Niwiski (działka nr ew. 336) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 136),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu budowy przyłącza 



kablowego elektroenergetycznego nn0,4 kV do budynku królikarni (działka nr 

ew. 1112/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 5W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew, 285) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka 

nr ew. 90),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W 

w miejscowości Ozorów (działka nr ew. 1019) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1748, 

na okres 26.09.2017 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 3645W 

(działka nr ew. 1019) w miejscowości Ozorów w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do 

działki nr ew. 1748, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.173.2016 z dnia 12.12.2016 r. 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

w miejscowości Smolanka (działka nr ew. 289) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w związku z realizacją inwestycji 

farmy fotowoltaicznej na działkach nr ew.: 869/1, 870/1, 871/3, wydanej na 

rzecz R. Power Solar Wschód sp. z o.o. Warszawa ul. Domaniewska 39a,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Kownaciska (działka nr ew. 236) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dniach 27.09.2017 r. - 10.10. 

2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W 

w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) poprzez umieszczenie 

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 114, na 

okres 26.09.2017 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 3929W 

w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego (działka nr ew. 114) w dniu 26.09. 

2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w Branżową Szkołę 1 Stopnia 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim (zał. nr 15) 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 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Stoku Lackim (zał. nr 16) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wpisaniu do przyjętego przez Zarząd 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 września br. projektu porozumienia z gminami z terenu 

powiatu siedleckiego w sprawie powierzenia realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, w § 1 ustępu 2 następującej treści: „2. 

„Przyjmujący” zobowiązuje się do informowania „Powierzającego” o podjętych w danym dniu 

działaniach związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych, do końca następnego dnia 

roboczego, w formie powiadomienia e-mailowego do Wydziału Dróg na adres: 

apotyra@powiatsiedlecki.pl” (zał. nr 17).



Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


