
Protokół Nr 179/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 19 lutego 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 178 z dnia 12 lutego 2018 r.

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2021.

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

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do działań związanych 

z ustanowieniem odrębnych lokali w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, 

Kisielany Żmichy 52, 08-124 Mokobody.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

w 2018 r.

7. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kosztów za usunięcie i parkowanie na parkingu 

pojazdu marki BMW numer rejestracyjny LBI 15326 numer VIN 

HHHHHHI' będącego w dniu holowania własnością obywatela Rosji

8. Rozpatrzenie wniosków:

• o usunięcie drzewa gatunek lipa drobnolistna, wywróconego przez wiatr 

w pasie drogowym drogi powiatowej Przygody - Mordy,

• Gminy Suchożebry w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 390/4, 

340/1, 361) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 

22.04.2018-31.12.2039r„

• „Wodrol” sp. z o.o. Lublin ul. Misjonarska 20 w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 



Podnieśno (działki nr ew.: 390/4, 340/1, 361) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie 23.02.2018 - 22.04.2018 r.,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, Gazownia 

w Siedlcach ul. Garwolińska 88 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki 

nr ew.: 87, 42/16) poprzez umieszczenie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia PE 25 do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15),

• „KRANZ-GAZ” Siemiatycze ul. Chopina 34 w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87,42/16) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15) w terminie 20.02.2018 r.,

• 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. 1083/18 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

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 nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 53).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2018 r.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

11. Zapoznanie z informacją Związku Powiatów Polskich dotyczącą wydania albumu 

pt. „Droga do Niepodległości” z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.

12. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska dotyczącego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

13. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 178 z dnia 12 lutego 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2018-2021 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 lutego br.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2) 

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

merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu w dniu 23 lutego br.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/347/2018 w sprawie udzielenia 

upoważnienia do działań związanych z ustanowieniem odrębnych lokali w Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach, Kisielany Żmichy 52, 08-124 Mokobody (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/348/2018 w sprawie ustalenia 

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił umorzyć kwotę 16 515 zł jako należność 

za usunięcie i parkowanie pojazdu marki BMW numer rejestracyjny LBI 15326 numer VIN 

będącego w dniu holowania własnością obywatela Rosji Pana 

(zał- nr $)• P° przejęciu przez Powiat, powyższy samochód został sprzedany 

na licytacji za kwotę 18 081 zł.



Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie drewna z wywróconego przez wiatr 

drzewa gatunek lipa drobnolistna, będącego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3615W, na wysokości działki nr 808 obręb Przygody, 

właścicielowi w/w działki,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 390/4, 340/1, 361) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 22.04.2018 - 31.12.2039 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 3612W 

w miejscowości Podnieśno (działki nr ew.: 390/4,340/1,361) w celu wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 23.02.2018 - 22.04.2018 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87, 42/16) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 25 do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 42/15),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 63 2 W 

w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87,42/16) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE 32 do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15) w terminie 20.02.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

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

1083/18 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa,

• 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 budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 53).



Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 179/349/2018 w sprawie wyboru 

ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 r. (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Związku Powiatów Polskich dotyczącą 

wydania albumu pt. „Droga do Niepodległości” z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości (zał. nr 9). Zarząd postanowił o zakupie 15 egzemplarzy albumu po jego 

wydaniu, z przeznaczeniem dla 13 bibliotek gminnych z terenu powiatu siedleckiego oraz 

2 egzemplarze pozostaną w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Cena netto za 1 egzemplarz 

albumu dla członków ZPP wynosi 175 zł.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska zawarty w piśmie BR.0012.3.6.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. (zał. nr 10), 

o przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia radykalnych działań 

w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju afrykańskiego 

pomoru świń.

Afrykański pomór świń już od kilku lat pustoszy produkcję trzody chlewnej na terenie Polski, 

a w 2017 r. pojawiło się pierwsze ognisko wirusa ASF na terenie powiatu siedleckiego. Choroba 

zwalczana jest z urzędu.

Starosta Siedlecki pismem z dnia 25.08.2017 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z apelem o jak najszybsze podjęcie działań z użyciem środków nadzwyczajnych mających na 

celu walkę z tą chorobą.

Starosta Siedlecki na bieżąco monitoruje sytuację dotyczącą ASF i na wielu spotkaniach 

z władzami centralnymi apeluje o podjęcie działań mających na celu walkę z tą chorobą.



Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby przygotowywania projektu uchwały w przedmiotowej 

sprawie.

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

protokółował Jan Kołodyński


