
Protokół Nr 212/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 24 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 211 z dnia 17 września 2018 r.

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

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022.

5. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach samochodu osobowego marki BMW 316 o nr rejestracyjnym WLS J362 

i nr VIN i jego fizyczna likwidacja.

6. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie nagród dla uczestniczek Olimpiady Wiedzy 

o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

7. Zaopiniowanie aneksu nr 1 do „Regulaminu korzystania ze stołówki, wysokości opłat 

za posiłki wychowanków, uczniów placówki a także terminu i sposobu ich wnoszenia”.

8. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego DPT „Reymontówka” 

w Chlewiskach.

9. Zaakceptowanie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy 

pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego.

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

budowlane.

11. Rozpatrzenie wniosków:

• Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie do planu 

inwestycyjnego na 2019 r. przeprowadzenia na terenie Gminy Mordy 

remontów: 1. chodników wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach (droga powiatowa 

nr 3615W), 2. ok 2 km drogi powiatowej od mostu w Roguźcu do końca wsi 



Suchodół Wielki, 3. brukowego odcinka drogi powiatowej Olędy - Mordy 

i ul. Olędzkiej w Mordach (droga powiatowa nr 3628W),

• mieszkańców wsi Osiny Górne o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2019 r. 

wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 361 IW,

• mieszkańców wsi Strzała i Purzec o uwzględnienie w budżecie powiatu na 

2019 r. wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 3616W na odcinku 

położonym na terenie Gminy Siedlce oraz wykonania chodników i ścieżki 

rowerowej a także wyniesionego przejścia dla pieszych,

• mieszkańców wsi Golice o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2019 r. 

wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr: 

3617W, 3632W w pobliżu Szkoły Podstawowej,

• w Kownaciskach o uwzględnienie w budżecie 

powiatu na 2019 r. wykonania chodnika o dł. 1 500 m w miejscowości 

Kownaciska w ciągu drogi powiatowej nr 3615W,

• Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/27 z pełnomocnictwa

którego wystąpił pracownik Firmy ELNETEX sp. z o.o.

ul. Fiołkowa 9 Lublin w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3686W (działka nr ew. 1215/6) obręb Białki, w celu likwidacji 

fragmentu linii telekomunikacyjnej doziemnej, kolidującej z projektowanym 

zjazdem z w/w drogi powiatowej na teren Parku Handlowego w miejscowości 

Grabianów,

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3627W w miejscowości Stara Wieś na działkę nr ew. 403/1,

• Telekom System sp. z o.o. ul. Żelechowska 22 Łuków w sprawie zezwolenia 

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3634W (działka nr 

ew. 939/1) w miejscowości Myrcha urządzenia infrastruktury technicznej 

w postaci przyłączy światłowodowych,

• Związek Komunalny „Paprotnia” w Paprotni w sprawie lokalizacji zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3929W (działka nr ew. 249/1) 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 239/2 w miejscowości Paprotnia,

• Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg 

powiatowych nr: 3615W, 3640W w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek 



(działki nr ew.: 915, 556, 80 poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej 

na okres: 20.11.2018 - 31.12.2048 r„

• Wodrol sp. z o.o. Lublin ul. Misjonarska w sprawie zajęcia pasa drogowego 

dróg powiatowych nr: 3615W, 3640W w miejscowościach: Krześlin, 

Krześlinek (działki nr ew.: 915, 556, 80 w celu wykonania sieci kanalizacji 

sanitarnej w terminie 24.09.2018 r. - 20.11.2018 r.,

• Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości 

Krzesk Majątek na działkę nr ew. 228/1,

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Równoległa 4a w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin 

(działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego działki nr ew.: 1, 2, 3 na okres 24.09.2018 r. - 31.12.2043 r.,

• MONT-GAZ Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Krześlin (działka 

nr ew. 915) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomości na działkach nr ew.: 1,2, 3.

• w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3618W w miejscowości Rzeszotków na działkę nr ew. 716.

12. Przyjęcie:

• informacji nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce 

z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia 

nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018,

• sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020 w 2017 r.,

• informacji z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, projektowanie 

i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych 

wyników przetargów za rok 2018,

• sprawozdania z realizacji w 2017 r. Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego 

na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 r.

13. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 211 z dnia 17 września 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 212/414/2018 w sprawie dokonania 

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

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 212/415/2018 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022 (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 3):

• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego

w Siedlcach samochodu osobowego marki BMW 316 o nr rejestracyjnym WLS J362 

i nr VIN z wartością początkową 1 250 zł określoną przez

rzeczoznawcę,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (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.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (zał. nr 4), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 3 000 zł zakup nagród dla uczestniczek 

Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. 

Olimpiada przeprowadzona zostanie 17.10.2018 r. w sali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Siedlcach ul. Kazimierzowska 21.



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 1 do 

„Regulamin korzystania ze stołówki, wysokości opłat za posiłki wychowanków, uczniów 

placówki a także terminu i sposobu ich wnoszenia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Stoku Lackim (zał. nr 5), zmieniający wysokość stawki żywieniowej 

z 8,80 zł na 11,00 zł za całodzienne wyżywienie.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt kwartalnego harmonogramu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od 

pracy pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 212/416/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 8).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:

• rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie do 

planu inwestycyjnego na 2019 r. przeprowadzenia na terenie Gminy Mordy 

remontów: 1. chodników wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach (droga powiatowa 

nr 3615W), 2. ok 2 km drogi powiatowej od mostu w Roguźcu do końca wsi 

Suchodół Wielki, 3. brukowego odcinka drogi powiatowej Olędy - Mordy 

i ul. Olędzkiej w Mordach (droga powiatowa nr 3628W). Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu 

na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Osiny Górne o uwzględnienie w budżecie 

powiatu na 2019 r. wykonania nawierzchni drogi powiatowej nr 361 IW. 



Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Strzała i Purzec o uwzględnienie 

w budżecie powiatu na 2019 r. wykonania nawierzchni drogi powiatowej 

nr 3616W na odcinku położonym na terenie Gminy Siedlce oraz wykonania 

chodników i ścieżki rowerowej a także wyniesionego przejścia dla pieszych. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Golice o uwzględnienie w budżecie 

powiatu na 2019 r. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr: 3617W, 3632W w pobliżu Szkoły Podstawowej. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2019 r.,

• rozpatrzył wniosek Pani zam. w Kownaciskach

o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2019 r. wykonania w miejscowości 

Kownaciska chodnika o dł. 1 500 m w ciągu drogi powiatowej nr 3615W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2019 r.,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

(działka nr ew. 1215/6) obręb Białki, w celu likwidacji fragmentu linii 

telekomunikacyjnej doziemnej, kolidującej z projektowanym zjazdem 

z w/w drogi powiatowej na teren Parku Handlowego w miejscowości 

Grabianów,

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3627W w miejscowości Stara Wieś na działkę nr ew. 403/1,

• odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 939/1) w miejscowości Myrcha 

urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłączy światłowodowych 

umieszczonych na nowej podbudowie słupowej,

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3929W (działka nr ew. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

239/2 w miejscowości Paprotnia,



• zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3615W, 3640W 

w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek (działki nr ew.: 915, 556, 80 poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres: 20.11.2018 - 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 dróg powiatowych nr: 3615W, 3640W 

w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek (działki nr ew.: 915, 556, 80 w celu 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 24.09.2018 r. - 20.11.2018 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Majątek na działkę nr ew. 228/1,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego działki nr ew.: 1, 2, 3 na okres 24.09. 

2018 r. - 31.12.2043 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 3615W 

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 915) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomości na działkach nr ew.: 1, 2, 3 w dniu 24.09.2018 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 3618W w miejscowości Rzeszotków na działkę nr ew. 716.

Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

• informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce 

z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia 

nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 9zał. nr 10),



• sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020 w 2017 r. (zał. nr 11),

• informację z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, projektowanie 

i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych 

wyników przetargów za rok 2018 (zał. nr 12),

• sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na 

lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 r. (zał. nr 13).

Ad. pkt 13

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński.


