
Protokół Nr 163/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 14 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 162 z dnia 6 listopada 2017 r.

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

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

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 

Powiatu Siedleckiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 — 2021.

8. Zapoznanie z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 

miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi 

stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich 

używania.

10. Przyjęcie projektu porozumienia z Gminą Wodynie w sprawie prowadzenie w 2018 r. 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach.

11. Przyjęcie projektu porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 

oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej na obszarze powiatu siedleckiego w 2018 r.

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

13. Przyjęcie projektu porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie zapewnienia realizacji zadań



wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w latach 2017 - 2021.

14. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji

gruntów i budynków nr 0 pow. 0,289 ha położoną w miejscowości Błogoszcz.

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

budowlane.

16. Rozpatrzenie wniosków:

• DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego

33/55 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej 3675W do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 183/19 w miejscowości Polaki gm. Kotuń”,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka nr ew. 376) 

w miejscowości Wodynie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 483/2,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483/2),

• PPUH „GAW-BUD” Łosice ul. Ogrodowa 3 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W oraz 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 

253) oraz w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 14.11.2017 - 24.11.2017 r.

• Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie w sprawie wyrażenia zgody na 

lokalizację i budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka nr ew. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 228/3 

w miejscowości Krzesk-Majątek,

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

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb 

Borki Kosiorki (działki nr ew.: 80/2, 142, 258) oraz obręb Borki Sołdy (działka 

nr ew. 275) w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza 

światłowodowego,



• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Chlewiska (działka nr ew. 615) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 657/1,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 589/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 44 w miejscowości Kępa,

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1385),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew. 1249/1) 

w miejscowości Kotuń poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1385,

• Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska

139, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

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

robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do działki nr ew. 1112/1,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 1380) w 

miejscowości Domanice poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1112/1,

• 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 

3647W w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku plebanii (działka nr 

ew. 374/2),

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3606W (działka nr ew. 624) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 658/1 w miejscowości Chlewiska,



• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3606W (działka nr ew. 624) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 658/5 w miejscowości Chlewiska,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ew. 509/1) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 622/2 w miejscowości Zbuczyn,

• w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 1229) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 64 w miejscowości Józefin.

17. Rozpatrzenie prośby Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych MIKST sp. z o.o. 

Węgrów ul. Gdańska 69A o nienaliczanie kar umownych w ramach umowy nr 

D.277.9.2017 z dnia 8 maja 2017 r.

18. Przyjęcie projektu umowy nr 1/2017 o dofinansowanie projektów w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

19. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 162/2017 z dnia 6 listopada 

2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 

2020 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady w dniu 23 listopada br.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

w dniu 23 listopada br.



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 163/308/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 163/309/2017 w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4).

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego z tabelami, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu 

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2017 roku oraz informacją 

o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku Zarząd Powiatu 

postanowił przedstawić:

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem 

zaopiniowania,

• Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 163/310/2017 w sprawie projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2018 - 2021 (zał. nr 5).

Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2021 wraz z załącznikami do uchwały Zarząd Powiatu 

postanowił przedstawić:

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem 

zaopiniowania,

• Radzie Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu przedłożonym przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego i wyraził zgodę na wprowadzenie 

do porządku obrad Rady Powiatu w dniu 23 listopada br. (zał. nr 6).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego 

oraz zasad i warunków ich używania (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Gminą Wodynie 

w sprawie prowadzenie w 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Wodyniach (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Radą Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie 

udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu siedleckiego w 2018 r. 

(zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach (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 porozumienia z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej dot. realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w latach 

2017 -2021 (zał. nr 11).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem HI0 powierzchni 0,0289 ha położoną 

w miejscowości Błogoszcz, w wysokości 25 zł/m2 działki.



25 zł/m2 x 289 m2 = 7 225 zł - wysokość odszkodowania za działkę (zał. nr 12).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 163/311/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 13).

Ad. pkt 16

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

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej 3675W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 183/19 

w miejscowości Polaki gm. Kotuń”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka nr ew. 

376) w miejscowości Wodynie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 483/2 na okres od 14.11. 

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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 483/2) w dniu 14.11.2017 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

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

powiatowej nr 3633 W w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 253) oraz 

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 140) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie 14.11.2017 - 24.11.2017 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na lokalizację i budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi 

powiatowej nr 3667W (działka nr ew. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 228/3 w miejscowości Krzesk-Majątek,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb 

Borki Kosiorki (działki nr ew.: 80/2, 142, 258) oraz obręb Borki Sołdy (działka 



nr ew. 275) w celu lokalizacji doziemnego telekomunikacyjnego przyłącza 

światłowodowego,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

w miejscowości Chlewiska (działka nr ew. 615) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do działki nr ew. 657/1,

• wyraził zgodę na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 589/1) do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 44 w miejscowości Kępa,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1385) w dniu 14.11.2017 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W (działka nr ew. 

1249/1) w miejscowości Kotuń poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1385, na okres od 14.11. 

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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635 W (działka nr ew. 

1380) w miejscowości Domanice w celu prowadzenia robót polegających na 

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

1112/1 w dniu 16.11.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635 W (działka nr ew. 

1380) w miejscowości Domanice poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 1112/1, na okres od 16.11. 

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 3647W 

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 376) w celu budowy przyłącza 



kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku plebanii (działka nr 

ew. 374/2),

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3606W (działka nr ew. 624) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

658/1 w miejscowości Chlewiska,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3606W (działka nr ew. 624) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

658/5 w miejscowości Chlewiska,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3636W (działka nr ew. 509/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

622/2 w miejscowości Zbuczyn,

• zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka nr ew. 1229) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 64 

w miejscowości Józefin.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o naliczeniu kar umownych dla 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych MIKST sp. z o.o. Węgrów ul. Gdańska 69A, 

w ramach umowy Nr D.277.9.2017 z dnia 8 maja br. na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 3606W Zelków - Chlewiska”. Przedmiot umowy został zrealizowany 

7 dni po wyznaczonym terminie (zał. nr 15).

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy nr 1/2017 o dofinansowanie 

projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 

(zał. nr 16).

Ad. pkt 19

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński
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