
Protokół Nr 206/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 205/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia sprawozdań 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.

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

gruntów i budynków nr Pow- 0,0117 ha, położoną w miejscowości Radzików

Wielki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków 

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I - likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie 

porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.

7. Akceptacja projektu aneksu nr 2/2018 do umowy nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r. 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 

dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób 

przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”.

8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach motocykla i jego fizyczna likwidacja.

9. Przyjęcie

• sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2018 r.,



• informacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2017 r.

• sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.

• sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

za okres I półrocza 2018 r.

• sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.

10. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

o zwiększenie wymiaru etatów dla pracowników administracyjno - obsługowych Domu 

na Zielnym Wzgórzu.

11. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

o ufundowanie nagród dla wyróżnionych hodowców z terenu powiatu siedleckiego.

12. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole gm. 

Siedlce działki nr ew.: 307/18, 307/2, 307/23 poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej na okres 24.08.2018 r. - 31.12.2048 r.

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., ul. Modlińska 17,

03-199 Warszawa w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3610W w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 307/18, 307/22, 307/23) 

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie 20.08.2018 r. ..

07.09.2018 r.,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633 W w miejscowości Borki-Wyrki (działka nr ew. 306/1), gm. 

Zbuczyn w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 241.

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew, poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

usytuowaną na działce nr ew. 436, na okres 22.08.2018 r. - 31.12.2048 r.



• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43,

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość usytuowaną na działce nr ew. 436, 

w terminie 22.08.2018 r.

13. Przyjęcie projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2019”.

14. Rozpatrzenie wniosku WLKS Nowe łganie o uwzględnienie zmiany oferty realizacji 

zadania publicznego stanowiącej załącznik do umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego nr 7/S/2018 poprzez uwzględnienie w ofercie zadania XXI Ogólnopolskie 

Igrzyska LZS. Rodzaj zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, tytuł zadania publicznego - Organizacja zawodów sportowych o charakterze 

ponadpowiatowym.

15. Wolne wnioski

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 205 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 

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 206/401/2018 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2018 r. 

(zał. nr 2).



Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 0 pOw. 0,0117 ha, położoną

w miejscowości Radzików Wielki gm. Mordy, w wysokości 6,60 zł/m2 działki (zał. nr 3).

117 m2 x 6,60 zł/m2 = 772,20 zł - wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 206/402/2018 w sprawie ustalenia 

zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” - Moduł 1 - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 

realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 2/2018 do umowy 

nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi 

oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 6):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach motocykla marki PIAGGIO o nr VIN:

z wartością początkową określona przez rzeczoznawcą w kwocie 1 600 zł brutto,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w motocykla (po przyjęciu do ewidencji Starostwa 

Powiatowego), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu 

lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo- 

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2018 r. (zał. nr 7),



• informację Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego w 2017 r. (zał. nr 8),

• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r. (zał. nr 9),

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

za okres I półrocza 2018 r. (zał. nr 10),

• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r. (zał. nr 11)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach (zał. nr 12) jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu zatrudnienia 

w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o etat pracownika kuchni głównej.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród za kwotę 500 zł /dział 

750/ dla wyróżnionych hodowców bydła z terenu powiatu siedleckiego (zał. nr 13). Nagrody 

wręczone zostaną podczas XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu 

1 września br.

Ad. pkt 12

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

w miejscowości Nowe Opole gm. Siedlce działki nr ew.: 307/18, 307/2, 307/23 

poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 24.08.2018 r. - 

31.12.2048 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 3610W 

w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 307/18, 307/22, 307/23) w celu 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie 20.08.2018 r. - 07.09.2018 r., 



ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Borki-Wyrki (działka nr ew. 306/1), gm. Zbuczyn w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce nr ew. 241,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość usytuowaną na działce nr ew. 436, na okres 

22.08.2018 r. - 31.12.2048 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 3655W 

w miejscowości Mroczki (działka nr ew. 712/9) gm. Wiśniew, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość usytuowaną na działce nr ew. 436, 

w terminie 22.08.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019” (zał. nr 15) i skierował do konsultacji społecznych.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na uwzględnienie XXI 

Ogólnopolskich Igrzysk LZS w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez WLKS 

Nowe łganie (zał. nr 16), zgodnie ze zaktualizowaną ofertą realizacji zadania publicznego 

złożoną 14 sierpnia 2018 r.



Ad. pkt 15

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


