
Protokół Nr 162/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 6 listopada 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 161 z dnia 30 października 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 201 7 roku.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zawarcia umowy najmu powierzchni użytkowych.

5. 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 3628W w miejscowości Wólka Biernaty (działka nr ew. 

122/1) w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do budynku hali magazynowej (działka nr ew. 141),

• 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 3638W w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 51/1).

6. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

7. Rozpatrzenie prośby o sfinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży do Powiatu 

Oberhavel - trzech osób oraz opiekuna w dniach 9 - 12 listopada br.

8. Rozpatrzenie prośby o wsparcie finansowe organizacji Mistrzostw Świata w Trójboju 

Siłowym w Siedlcach.

9. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg.

10. Przyjęcie „Założeń do projektu planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2018 i lata 2019 - 2021”

11. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 161/2017 z dnia 30 października 

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 162/307/2017 w sprawie 

zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2017 roku 

(zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dział 

Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (zał. nr 2), jednogłośnie nie wyraził zgody 

na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej (15 m2) z przeznaczeniem na prowadzenie 

obsługi bankowo-kasowej w Oddziale Celnym w Siedlcach, w okresie 1.01.2018 r. - 

31.12.2019 r. Starostwo Powiatowe w Siedlcach nie posiada wolnych powierzchni użytkowych 

do wynajęcia.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

w miejscowości Wólka Biernaty (działka nr ew. 122/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku hali 

magazynowej (działka nr ew. 141),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

w miejscowości Choja (działka nr ew. 207) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 51/1).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o pozytywnych opiniach Komisji Rady 

Powiatu: Komisji Budżetu; Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy 

dotyczących (zał. nr 4):



• projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020,

• zmiany w Tabeli nr 4 - Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2017, 

stanowiącej załącznik do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok Powiatu 

Siedleckiego, pozytywnie zaopiniowanej przez w/w Komisje na posiedzeniu w dniu 

13.10.2017 r.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 800 zł /dział 750/ 

do przejazdu czterech osób (trzech osób młodzieży i opiekuna) do Powiatu Oberhavel. Osoby 

te będą przebywać w Powiecie Oberhavel w dniach 9-12 listopada br. w ramach prowadzonej 

współpracy międzynarodowej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness 

i Trójboju Siłowego z siedzibą w Siedlcach ul. Warszawska 31 (zał. nr 6), jednogłośnie 

postanowił dofinansować kwotą 1 000 zł zakup nagród laureatom Mistrzostw Świata 

w Trójboju Siłowym. Mistrzostwa zorganizowane zostaną w Siedlcach w dniach 30 listopada 

- 3 grudnia br. na terenie Hali Sportowej, przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu 

siedleckiego, w części dotyczącej dróg - stan na 31.10.2017 r. (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Założenia do projektu planu dochodów 

i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 

rok 2018 i lata 2019-2021” (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


