
Protokół Nr 207/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 27 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 206 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022 za 

I półrocze 2018 roku”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2018 roku”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2018 roku”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości 

w celu lokalizacji przystanku autobusowego.

9. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 281/6,

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) dla umieszczenia 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 31), 



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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W 

w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 390) dla umieszczenia przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 179/5),

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska 

139 w sprawie zlokalizowania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3648W 

(działka nr ew. 151) w miejscowości Wola Wodyńska urządzenia infrastruktury 

technicznej w postaci przyłącza energetycznego kablowego nn zasilającego 

nieruchomość na działce nr ew. 135, 

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

wystąpił Siedlce w sprawie zadysponowania pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka nr ew. 144) obręb Grabianów, 

(działka nr ew. 1062/2) obręb Białki, w celu umieszczenia urządzenia 

infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej,

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach 

w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej 

nr 3647W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 376 w obrębie Wodynie,

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska

139 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ew. 1341) w miejscowości Gołąbek w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość 

na działce nr ew. 327/3,

• Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/7 w sprawie lokalizacji 

i budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W (działka nr ew.: 

144 - obręb Grabianów, działka nr ew. 1062/2 - obręb Białki) do nieruchomości 

stanowiącej działki nr ew: 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3, 14, 15/3, 16/1 

17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1-rów, 1086/2, 

1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1216/1, 1216/2, 

1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Grabianów,



• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa 

ul. Równoległa 4A w imieniu którego wystąpił Siedlce

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do działek nr ew.: 1, 2, 3.

10. Przyjęcie:

• informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2018/2019,

• informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za 

I półrocze 2018 roku,

• informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,

• informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach 

sp. z o.o.

• informacji nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP 

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych,

• informacji nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2017 roku,

• informacji nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2017 roku.

11. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

12. Wprowadzenie zmian zapisów w ewidencji środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach.

13. Wprowadzenie zmian zapisów w ewidencji środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach.

14. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Akademii Sztuk Walki -

Brzozów o współorganizację turnieju: Mistrzostw Europy Wschodniej w Karate 

Kyokushin IBK Polish Cap 2018.



15. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego realizacji zadania publicznego pn.: 

XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody 2018”.

16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 206 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 207/403/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 207/404/2018 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2018 - 2022 za I półrocze 2018 roku” (zał. nr 2).

Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022 za I półrocze 2018 roku” 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 207/405/2018 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2018 roku” (zał. nr 3). Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2018 roku” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 207/406/2018 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 



instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 

2018 roku” (zał. nr 4). Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2018 roku” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 207/407/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 207/408/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego 

(zał. nr 6).

Ad. pkt 9

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 281/6,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W 

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) dla umieszczenia 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 31),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3627W 

w miejscowości Głuchów (działka nr ew. 390) dla umieszczenia przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 179/5),

• odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3648W (działa nr ew. 151) w miejscowości Wola Wodyńska 

urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza energetycznego 

kablowego nn zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 135,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

(działka nr ew. 144) obręb Grabianów, (działka nr ew. 1062/2) obręb Białki, 



w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

• zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej 

nr 3647W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 376 w obrębie Wodynie,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ew. 1341) w miejscowości Gołąbek w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce nr ew. 327/3,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3686W (działka nr ew.: 144 - obręb Grabianów, działka nr ew. 1062/2 - 

obręb Białki) do nieruchomości stanowiącej działki nr ew: 6/2, 7/3, 8/3,9/3,10, 

11/3,12, 13/3, 14,15/3, 16/1 17/3,18/2, 19/3,20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 

267, 1085/1-rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 

1215/5, 1215/6, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości 

Grabianów,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do działek nr ew.: 1,2, 3.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2018/2019 (zał. nr 8),

• informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za 

I półrocze 2018 roku (zał. nr 9),

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach (zał. nr 10),

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach 

sp. z o.o. (zał. nr 11),

• informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP 

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych (zał. nr 12),



• informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2017 roku (zał. nr 13),

• informację nt. realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2017 roku (zał. nr 14)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił udzielić pełnomocnictwa PGE Nowa Energia 

sp. z o.o., ul. Mysia 2 Warszawa do dysponowania nieruchomością (działka nr 104 obręb 49 

w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2) na cele budowlane w zakresie umieszczenia 

(wybudowania) linii nn od przyłącza kablowego PGE Dystrybucja S.A. będącego na 

w/w działce do stacji ładowania samochodów EVCS zlokalizowanej na działce nr 89, zgodnie 

z lokalizacją określoną w załączniku mapowym, na warunkach wykonania robót określonych 

przez Miasto Siedlce jako współwłaściciela działki nr 104 obręb 49 w Siedlcach, 

Skwer Niepodległości 2 (zał. nr 15).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ewidencji 

środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych 

Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zał. nr 16), zgodnie z pismem dyrektora Domu 

na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach nr D.3022.2.2018 z dnia 10.08.2018 r.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ewidencji 

środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (zał. nr 17), zgodnie z pismem dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nr GŁ.034.6.2018 z dnia 22.08.2018.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stowarzyszenia Akademii Sztuk Walki - 

Brzozów o współorganizację turnieju: Mistrzostw Europy Wschodniej 

w Karate Kyokushin IBK Polish Cap 2018 (zał. nr 18), jednogłośnie wyraził zgodę 

na współorganizację turnieju, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie do 3 500 zł 



/dział 750/. Turniej zorganizowany zostanie 13 października br. w Hali Sportowej 

przy ul. Księdza Popiełuszki 8 w Siedlcach.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zlecić Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec 

„Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach realizację zadania publicznego pn. XVI 

Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody 2018” (zał. nr 19). Skutki finansowe - 3 000 zł 

/dział 630/.

Ad. pkt 16

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński.


