
Protokół Nr 160/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 23 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 159 z dnia 16 października 2017 r.

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji

gruntów i budynków numerem 0 pow. 0,1224 ha położoną w miejscowości

Stok Lacki.

4. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o przedłużenie 

umowy najmu części wiaty garażowej o pow. 10,00 m2 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.

5. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Seat Cordoba, nr VIN:

nr rej. WM 76072 oraz jego fizyczna likwidacja.

6. Rozpatrzenie prośby firmy AS Projekt Warszawa

ul. Mydlarska 55 o nienaliczanie kar umownych z tytułu przekroczenia terminu 

realizacji umowy nr D.273.2.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 1327 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,

• Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 363IW w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ew.: 

451/6, 647/3) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

• PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie uzgodnienia projektu pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ul. Lipowa 

gm. Siedlce (działka ewid. nr: 31,654)”,

• Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W oraz nr 3633W w miejscowościach: Błogoszcz (działki 

nr ew.: 87, 253), Pruszynek (działka nr ew. 140) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej,



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

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb 

Czachy (działka nr ew. 569), Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu 

lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego,

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 296).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie 

gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.

9. Akceptacja projektu umowy nr WRR/000304/07/D o realizację przez samorząd 

powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

10. Akceptacja projektu umowy nr WRR/000303/07/D o zaliczkowe dofinansowanie 

projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w obszarze D.

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

12. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 159/2017 z dnia 16 października 

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podtrzymał swoją decyzję podjętą na posiedzeniu w dniu 

28.08.2017 r., o wypłacie odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków numerem HM o powierzchni 0,1224 ha, położoną w miejscowości Stok Lacki, 

w wysokości 75 zł/m2 działki.

75 zł/m2 x 1224 m2 = 91 800 zł - wysokość odszkodowania za działkę (zał. nr 1).



Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie 

o przedłużenie umowy najmu części wiaty garażowej w budynku Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 o powierzchni 10,00 m2 (zał. nr 2), jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie nowej umowy najmu na okres 36 miesięcy tj. od 1.01.2018 r. do 31.12. 

2020 r., ustalając czynsz na 2018 r. w wysokości 128,64 zł netto miesięcznie. Czynsz 

w kolejnych latach będzie waloryzowany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych za 2018 r. i 2019 r. ogłaszany w Monitorze Polskim przez 

Prezesa GUS.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyjęciu do ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki 

Seat Cordoba nr VIN: nr rej. WM 76072, z wartością początkową

określoną przez rzeczoznawcę w wysokości 2 200 zł brutto (zał. nr 3).

Zarząd postanowił o dokonaniu fizycznej likwidacji w/w samochodu - po przyjęciu do 

ewidencji Starostwa, poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub 

do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę firmy AS Projekt

Warszawa ul. Mydlarska 55 (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił o nienaliczaniu kar umownych 

z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy nr D.273.2.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Wykonawca dołożył należytej staranności przy wykonywaniu zlecenia w terminie, 

a opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych opinii i decyzji nie było przez niego zawinione.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), 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. 

1327 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 363IW

w miejscowości Wólka Leśna (działki nr ew.: 451/6, 647/3)

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

• uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe 

Opole ul. Lipowa gm. Siedlce (działka ewid. nr: 31,654)”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu 

w Siedlcach nr D.6853.1.87.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz nr 3633 W 

w miejscowościach: Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 253), Pruszynek (działka nr 

ew. 140) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 

od 1.11.2017 r. do 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652 W obręb 

Czachy (działka nr ew. 569), Olszyc Szlachecki (działka nr ew. 435) w celu 

lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 296).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 160/302/2017 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg 

gminnych (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt umowy nr WRR/000304/07/D 

o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III” w obszarze D (zał. nr 7).



Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt umowy nr WRR/000303/07/D 

o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2017 - 2020 (zał. nr 9) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 

25 października br.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu dokonał zmian w tabeli nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu 

Siedleckiego na rok 2017 stanowiącej załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Zmiana dotyczy 

poz. 12 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański 

w miejscowości Wola Wodyńska” - w wyniku otwarcia ofert zwiększono nakłady na zadaniu 

o kwotę 1 116 133 zł.

Tak zmienioną tabelę nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2017 

(zał. nr 10) Zarząd Powiatu przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu z prośbą o 

przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 25 

października br. w miejsce tabeli nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 

rok 2017, przekazanej z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w 

Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego, przy piśmie OR.0022.46.2017 z dnia 

16 października br.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński


