
Protokół Nr 211/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 17 września 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 210 z dnia 13 września 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok.

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia lub odroczenia spłaty na czas przebywania 

w zakładzie karnym należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu VW Golf 

o nr rejestracyjnym

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019.

7. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie prawa własności do drzewa rosnącego w miejscowości Mroczki 

gm. Wiśniew,

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku (działka nr ew. 198/20),

• DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce

ul. Wyszyńskiego 33/35 w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego 



odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogi po wykonaniu sieci kanalizacji 

sanitarnej w ciągi drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska,

• w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3616 W do nieruchomości stanowiącej 

działki nr ew.: 375/1, 376/1 w miejscowości Strzała gm. Siedlce”,

• w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3665W do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 475 w miejscowości Grodzisk gm. Zbuczyn”,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Mordy (działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działki nr ew. 1863 na okres 22.09.2018 r. - 31.12.2038 r„

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615 W w miejscowości 

Mordy (działka nr ew. 1552) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1863 w dniu 

22.09.2018 r„

• w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3652W w miejscowości Czachy na działkę nr ew. 484/1,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zmiany w części decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego zlokalizowanych na części 

działki nr ew. 405 w miejscowości Rudnik Duży,

• Wójta Gminy Wiśniew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 

1065/1) w celu budowy linii kablowej oświetlenia drogowego,

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/18, 307/22, 

307/23 poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 21.09.2018 r. 

-31.12.2048 r„

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

ul. Krucza 6/14 w imieniu którego wystąpiła Firma „Tasta” Usługi Techniczno- 

Handlowe Siedlce ul. Poniatowskiego 70 w sprawie

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 



Nowe Opole (działka nr ew. 654) w celu budowy przyłącza sieci gazowej 

średniego ciśnienia 0 25 PE do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 287/3,

• 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 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 707/2),

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 248 na okres 18.09.2018 r. - 31.12.

2048 r„

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce nr ew. 

789/6 w dniu 18.09.2018 r„

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

ul. Równoległa 4A Warszawa w imieniu którego wystąpił MONT-GAZ

Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka nr 

ew. 177) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki nr ew.

55,

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

ul. Równoległa 4A Warszawa w imieniu którego wystąpił MONT-GAZ

Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka nr 

ew. 538) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki nr ew. 

366/9,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3650W w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i tłocznej w dniu 17.09.2018 r.,



• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3650W w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,

• 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 3636W 

w miejscowości Borki Kosiorki (działka nr ew. 80/2) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 16/2),

• Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Słupno ul. Zielna 2

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Mościbrody, Borki Kosiorki, Kolonia Wiśniew 

gm. Wiśniew”,

• Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Słupno ul. Zielna 2

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wiśniew, Kaczory, Gostchorz, Tworki 

gm. Wiśniew”.

8. Przyjęcie:

• sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2018,

• informacji nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2018/2019,

• informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2017/2018,

• informacji o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie Oddział Siedlce za 2017 r.,

• informacji nt. działalności Inspekcji Handlowej w 2017 r.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

dotychczasowej drogi powiatowej.



11. Akceptacja aneksu nr 2/2018 do umowy nr RS 640.l.U-1.2015 z dnia 19.01.2015 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu 

kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Kisielanach.

12. Akceptacja aneksu nr 2/2018 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

13. Akceptacja aneksu nr 2/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych powiatu 

kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego w działającym na terenie 

powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu.

14. Akceptacja aneksu nr 3/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. 

określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Skórcu.

15. Rozpatrzenie wnioski dot. usunięcia drzew.

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

geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszynie o wsparcie przy 

zakupie nagród dla uczestników konkurencji sportowych podczas VII Pikniku 

Rodzinnego.

18. Rozpatrzenie prośby sołectwa wsi Smolanka o ufundowanie tablicy pamiątkowej 

w miejscowości Smolanka.

19. Rozpatrzenie prośby o wsparcie organizacji XXVII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

20. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach.

21. Przyjęcie oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” 

sp. z o.o. w Siedlcach.

22. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 210 z dnia 13 września 2018 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok 

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

posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zawiesić spłatę należności za usunięcie

z drogi i parkowanie pojazdu VW Golf o nr rejestracyjnym w wysokości

11 898 zł na czas przebywania w Zakładzie Karnym

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (zał. nr 4) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o pozostawieniu prognozowanej na rok 

2019 kwoty na realizację zadań objętych Programem na poziomie kwoty planowanej 

w „Programie współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020”, tj. 

w wysokości 412 000 zł. Ostateczną wysokość środków finansowych na realizację Programu 

określi uchwała budżetowa na rok 2019.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił:

• uznał, że prawo własności do pierwszego drzewa gatunek topola rosnącego 

od strony działki nr ew. 698/1 (stanowiącej drogę dojazdową ), należy do 

właściciela działki nr ew. 386/1 obręb Mroczki, graniczącej z drogą powiatową 

nr3655W,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działki nr ew.: 526, 198/16) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku (działka nr ew. 198/20),

• pozytywnie uzgodnił projekt wykonawczy odtworzenia konstrukcji 

nawierzchni drogi po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ciągi drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska,

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3616W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

375/1, 376/1 w miejscowości Strzała gm. Siedlce”,

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3665W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 475 

w miejscowości Grodzisk gm. Zbuczyn”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1863 na okres 22.09.2018 r. - 31.12. 

2038 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 3615 W 

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1863 

w dniu 22.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3652W w miejscowości Czachy na działkę nr ew. 484/1,



• nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji Wójta Gminy Wodynie - 

znak sprawy IRG.6730.19.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., poprzez zmianę 

zapisu w dziale III, punkt 1, lit. „h”, którego dotychczasowa treść „dostęp do 

drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej (działka ewid. 

nr 602)” otrzymuje brzmienie: „dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący 

zjazd z drogi powiatowej (działka ewid. nr 602)”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W 

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu budowy 

linii kablowej oświetlenia drogowego,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

w miejscowości Nowe Opole (działki nr ew.: 669, 307/18, 307/22, 307/23 

poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 21.09.2018 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W 

w miejscowości Nowe Opole (działka nr ew. 654) w celu budowy przyłącza 

sieci gazowej średniego ciśnienia 0 25 PE do budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 287/3,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 707/2),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Przy wory Duże (działka nr ew. 712) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 248 na okres 18.09.2018 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 3 63 5 W 

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 712) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na 

działce nr ew. 789/6 w dniu 18.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

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

średniego ciśnienia do działki nr ew. 55,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

w miejscowości Stok Lacki (działka nr ew. 538) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do działki nr ew. 366/9,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W 

w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 

w dniu 17.09.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W 

w miejscowości Żebraczka (działka nr ew. 265) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej na okres 17.09.2018 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

w miejscowości Borki Kosiorki (działka nr ew. 80/2) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 16/2),

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Mościbrody, Borki Kosiorki, Kolonia Wiśniew gm. Wiśniew”, 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.89.2018 z 

dnia 4 czerwca 2018 r.,

• uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Wiśniew, Kaczory, Gostchorz, Tworki gm. Wiśniew”, 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.88.2018 

z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2018 (zał. nr 6),



• informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2018/2019 (zał. nr 7),

• informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2017/2018 (zał. nr 8),

• informację o działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie Oddział Siedlce za 2017 r. (zał. nr 9),

• informację nt. działalności Inspekcji Handlowej w 2017 r. (zał. nr 10)

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 211/412/2018 w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej 

(zał. nr 12).

Ad. pkt 11

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

640.1 .U-l.2015 z dnia 19.01.2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze 

środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 13).

Ad. pkt 12

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

640.l.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 14).



Ad. pkt 13

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

nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu siedleckiego 

w działającym na terenie powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 15).

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 3/2018 do umowy 

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 16).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na złożenie wniosku do Delegatury w Siedlcach 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, w celu uzyskania zgody na 

usunięcie drzewa (wiąz szypułkowy), będącego w ewidencji w/w Urzędu pod numerem 

inwentaryzacyjnym 137 (zał. nr 17).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 211/413/2018 w sprawie 

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

(zał. nr 18).

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu organizacji VII Pikniku 

Rodzinnego organizowanego w dniu 30 września br. w Pruszynie (zał. nr 19). Zarząd 

przeznaczył materiały promocyjne pozostające w dyspozycji Wydziału Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych 

podczas Pikniku.



Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Sołectwa wsi Smolanka (zał. nr 20), jednogłośnie 

postanowił o dofinansowaniu kwotą do 2 500 zł do budowy pomnika - ufundowanie tablicy 

pamiątkowej w miejscowości Smolanka gm. Zbuczyn, na terenie świetlicy wiejskiej przy 

drodze Zbuczyn - Łuków.

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta hufca ZHP „Podlasie” im. 

H. Sienkiewicza w Siedlcach (zał. nr 21), jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki 

finansowe w wysokości do 1 000 zł celem wsparcia organizacji XXVII Dni Chorągwi 

Mazowieckiej ZHP.

Ad. pkt 20

Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 22), 

skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu:

• informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 r.,

• informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ,

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,

• informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.

• informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP 

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,

• informację nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej,

• sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

za okres I półrocza 2018 r.,

• sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.,



• sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 r.,

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za 

okres I półrocza 2018 r.,

• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2018 r.,

• informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON 

za I półrocze 2018 roku,

• informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

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

I półrocze 2018 roku,

• informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2018 — 2022 za I półrocze 2018 roku,

• informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2018 roku,

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji 

uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 10 000 000 zł,

• projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.

Ad. pkt 21

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć treść oświadczenia o potrąceniu kar 

umownych za zwłokę w wykonaniu umowy z dnia 28.06.2017 r. nr D.273.18.2017 i przekazać 

Przedsiębiorstwu Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska 128 

08- 102 Siedlce (zał. nr 23).

Ad. pkt 22

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


