
Protokół Nr 159/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 16 października 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 158 z dnia 11 października 2017 r.

3. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 363 8W (działka nr ew. 1805/2) do działki nr ew. 1313/6 

w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,

• Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia 

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,

• Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363 5W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie 

doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych,

• o ujęcie w budżecie powiatu na 2018 r. budowy 5 zjazdów na posesje 

w miejscowości Kolonia Tokary w ciągu drogi powiatowej nr 3663 W,

• mieszkańców miejscowości Osiny Górne o uwzględnienie w budżecie powiatu 

wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 361 IW na odcinku Mokobody - 

Osiny Górne,

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części 

decyzji nr D.6853.1.66.2015 z dnia 31.05.2016 r.,

• Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o ujęcie w planie budżetu na 2018 r. 

wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Wykonanie 

nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku 

Józefin - Polaki, 2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W 



Bojmie - Żdżar, 3. Utwardzenie drogi powiatowej nr 3605W na odcinku 

Chlewiska - Nowaki, 4. Utwardzenie drogi powiatowej nr 3602W na odcinku 

Koszewnica - Łączka.

4. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

5. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

6. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 158/2017 z dnia 11 października 

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

1313/6 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 63 5 W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy 

światłowodowych w dniu 24.10.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie 

doziemnych telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych na okres 

24.10.2017 r. - 31.12.2042 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem,

• nie wyraził zgody na sfinansowanie przez Powiat budowy 5 zjazdów na posesje 

w miejscowości Kolonia Tokary w ciągu drogi powiatowej nr 3663W,



• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Osiny Górne o uwzględnienie 

w budżecie powiatu wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 361 IW na 

odcinku Mokobody - Osiny Górne. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.66.2015 z dnia 31.05.2016 r., poprzez 

dodanie punktu 3a „W miejscowości Kownaciska (działka ew. nr 236) 

dopuszcza się umieszczenie kolektora sanitarnego w kierunku osi jezdni, 

w maksymalnej odległości 1,2 m od pierwotnej lokalizacji, zgodnie 

z załącznikiem mapowym nr 1 i 2”,

• rozpatrzył wniosek Pana Jana Kucia - radnego Powiatu o ujęcie w planie 

budżetu na 2018 r. wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3657W 

na odcinku Józefin - Polaki, 2. Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 3659W Bojmie - Żdżar, 3, Utwardzenie drogi powiatowej nr 36O5W 

na odcinku Chlewiska - Nowaki, 4. Utwardzenie drogi powiatowej nr 3602W 

na odcinku Koszewnica - Łączka. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2018 r.,

Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzjach Zarządu Powiatu w sprawie 
wniosków.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza 

organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, na rok 

szkolny 2017/2018 (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 3), skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

• dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego,

• zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 zł,

• 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,



• powierzenia gminom z terenu powiatu Siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych,

• 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,

• 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.

• programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020,

• programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

skierował również:

• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych 

w roku 2017,

• informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2016/2017,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

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

w roku 2016,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 - 2020 w roku 2016,

• 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.

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił utrzymać na terenie powiatu siedleckiego 

trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w dotychczasowych lokalizacjach 

(zał. nr 4) tj.:



• Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40,

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, ul. 3 Maja 2,

• Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


