
Protokół Nr 184/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 26 marca 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 183 z dnia 19 marca 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu 

Siedleckiego za 2017 rok”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu 

finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok”.

6. Przyjęcie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2017 - 2021 za okres styczeń - grudzień 2017 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

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

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2021.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego 

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

11. Podjęcie decyzji w sprawie pobranej przez MOW Wojnów dotacji w nadmiernej 

wysokości na 2017 r.

12. Przyjęcie:

• informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w 2017 roku,



• informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2017 roku,

• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2017 roku obejmującego realizację zadań z zakresu 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019, 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020, Programu korekcyjno - 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu 

siedleckiego na lata 2017 - 2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,

• sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w 2017 roku,

• sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2017 roku,

• sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2017 roku,

13. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3635W (działka nr ew. 712) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 706/6) w miejscowości Przywory Duże,

• w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3632W (działki nr ew.: 87, 42/16) do nieruchomości 

stanowiącej działkę nr ew. 42/14) w miejscowości Błogoszcz,

• Common Investment Poznań ul. Czartoryja 1/7 z pełnomocnictwa którego

wystąpił w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W (działka nr ew. 144) 

w miejscowości Grabianów sieci wodociągowej,

• mieszkańców miejscowości Stara Wieś i Cierpigórz o wykonanie nowej 

nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3627W Głuchów - 

Cierpigórz o długości 900 m.

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zespole Oświatowym w Mokobodach o dofinansowanie zakupu nagród laureatom 

VIII Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”.



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 184/353/2018 w sprawie 

przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego 

za 2017 rok” (zał. nr 3).

Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Powiatu Siedleckiego za 2017 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2021 za okres styczeń - grudzień

2017 roku (zał. nr 4) i skierował do:

• Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach,

• Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 184/354/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 6) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata

2018 - 2021 (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 uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań 



z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (zał. nr 8) 

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

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wstrzymać wystawienie decyzji 

przypisującej do zwrotu kwotę 2 514,98 zł z uwagi na toczące się postępowanie sądowe dot. 

ograniczenia liczby uczniów do liczby miejsc w placówce - do czasu rozstrzygnięcia sprawy 

(zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w 2017 roku (zał. nr 10),

• informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2017 roku (zał. nr 11),

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2017 roku obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020, Programu korekcyjno - 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu 

siedleckiego na lata 2017 - 2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej 

(zał. nr 12),

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

w 2017 roku (zał. nr 13),

• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2017 roku (zał. nr 14),

• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2017 roku (zał. nr 15) 



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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 16), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3635W (działka nr ew. 712) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 706/6) w miejscowości Przy wory Duże,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3632W (działki nr ew.: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę 

nr ew. 42/14) w miejscowości Błogoszcz,

• nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3686W (działka nr ew. 144) w miejscowości Grabianów urządzenia 

infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Stara Wieś i Cierpigórz 

o wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3627W 

Głuchów - Cierpigórz o długości 900 m. Zadanie nie zostało ujęte w planie 

wydatków majątkowych na 2018 r. Jeśli sytuacja finansowa pozwoli, wykonany 

zostanie w bieżącym roku projekt budowlany inwestycji. Na powyższym 

odcinku drogi wykonywane będą naprawy bieżące.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Zespole Oświatowym w Mokobodach (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił 

dofinansować kwotą do 500 zł /dział 750/ zakup nagród laureatom VIII Diecezjalnego 

Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach (zał. nr 18), jednogłośnie postanowił o wsparciu 

finansowym kwotą 800 zł organizację obchodów jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Niwiskach.



Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu OSP w Rudniku Małym 

(zał. nr 19), jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 800 zł organizację 

obchodów jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 

stanowczych i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju (zał. nr 20) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 18

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


