
Protokół Nr 175/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 22 stycznia 2018 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 174 z dnia 15 stycznia 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 

uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania 

w 2018 r.

5. Przyjęcie analizy poniesionych w 2017 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 KN 

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego - art. 30a ust. 1 KN w powiecie siedleckim.

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 r.

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach skutera marki KINGWAY model Tanco 50 nr VIN:

nr-u rejestracyjnego.

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

gruntów i budynków numerem o powierzchni 0,0492 ha położona

w miejscowości Głuchów.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Korczew: 1. o utwardzenie drogi powiatowej nr 3620W 

na odcinku o długości 200 m w miejscowości Drażniew, 2. mieszkańców 

Kolonii Tokary o budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 

nr 3663 W na wysokości zabudowań miejscowości Kolonia Tokary,

• o naprawę drogi powiatowej nr 363 3 W na długości 1 000 m,



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

Zagład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki (działka nr ew. 142) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 144/2),

• w sprawie zakupu drewna z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych.

10. Zapoznanie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WNP-S.1410.5.2017.MR z dnia 

9 stycznia 2018 r. dotyczącym skargi Pana Sławomira Piotrowskiego - radnego Powiatu 

z dnia 6 grudnia 2017 r. uzupełnionej pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. na działalność 

Rady Powiatu w Siedlcach oraz zapoznanie z pismem Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie nr WK.052.6.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącym 

w/w skargi radnego Powiatu.

11. Przyjęcie:

• sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego za 2017 r.,

• informacji nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana 

z zarządzaniem lasami,

• informacji dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego,

• informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 r.,

• informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Siedleckiej” w 2017 r.

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego problemów w funkcjonowaniu Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

13. Rozpatrzenie prośby kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 

o przekroczenie '/p planu finansowego.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.



Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 174 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach (zał. nr 1) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 

Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 175/342/2018 w sprawie przyjęcia 

planu wydatków rzeczowych na zadania w 2018 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął analizę poniesionych w 2017 r. wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których 

mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - art. 30a ust. 1 KN w powiecie siedleckim 

(zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 r. (zał. nr 4).

Powyższe sprawozdanie Zarząd Powiatu postanowił przekazać do:

• Zespołu w Siedlcach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

• Rady Powiatu w Siedlcach,

• Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego,

• NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji 

Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 1664,

• dyrektorom szkół i placówek oświatowych Powiatu.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach skutera marki KINGWAY model Tanco 50 nr VIN:

bez nr-u rejestracyjnego, z wartością początkową brutto -

800 zł, określoną przez rzeczoznawcę,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (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 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem HHo powierzchni 0,0492 ha położoną 

w miejscowości Głuchów gm. Mordy, w wysokości 8 zł/nr działki.

8 zł/m2 x 492 m2 = 3 936 zł - wysokość odszkodowania za działkę (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew 1. o utwardzenie drogi powiatowej 

nr 3620W na odcinku o długości 200 m w miejscowości Drażniew, 2. 

mieszkańców Kolonii Tokary o budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 3663 W na wysokości zabudowań miejscowości Kolonia Tokary. 

Zarząd, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 

powyższe zadania nie widzi możliwości wykonania utwardzenia drogi 

powiatowej nr 3620W na odcinku 200m w miejscowości Drażniew oraz 

budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3663W na 

wysokości zabudowań miejscowości Kolonia Tokary,

• rozpatrzył wniosek dotyczący naprawy drogi powiatowej nr 363 3 W na długości 

1 000 m. Zarząd z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 

zadanie, nie widzi możliwości wykonania naprawy powyższego odcinka drogi 

powiatowej.



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

w miejscowości Borki Kosiorki (działka nr ew. 142) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 144/2),

• wyraził zgodę na zakup drewna w ilości 1,30 m3

za kwotę 161,46 zł brutto, z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WNP- 

S. 1410.5.2017.MR z dnia 9 stycznia 2018 r. dotyczącym skargi Pana Sławomira Piotrowskiego 

- radnego Powiatu z dnia 6 grudnia 2017 r. uzupełnionej pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. 

na działalność Rady Powiatu w Siedlcach oraz zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie nr WK.052.6.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącym 

w/w skargi radnego Powiatu (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego za 2017 r. (zał. nr 9),

• informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana 

z zarządzaniem lasami (zał. nr 10),

• informację dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego,

• informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 r. (zał. nr 11),

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

merytorycznych Komisji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Siedleckiej” w 2017 r. (zał. nr 12)

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

Powiatu.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący problemów w funkcjonowaniu 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zał. nr 13), jednogłośnie 



postanowił aby wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji 

celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 

powiat na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekroczenie ł/j2 planu finansowego 

jednostek:

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim 

w kwocie - 79 871 zł,

• Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w kwocie - 26 873 zł,

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w kwocie - 15 398 zł,

• Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w kwocie - 40 000 zł,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w kwocie - 

295 000 zł,

• Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie - 83 333 zł.

Ad. pkt 14

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


