
Protokół Nr 219/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 5 listopada 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 218 z dnia 29 października 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 2018 r.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia środków przekazanych w 2017 r. 

na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

5. Rozpatrzenie prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe 

łganie o przyznanie nagród finansowych dla sportowców Klubu.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe 

łganie o ufundowanie pucharów na organizowane zawody sportowe.

7. Przyjęcie projektu odpowiedzi na interpelację radnego Pana Bartłomieja Kurkusa. 

złożoną w dniu 30 października br. (pismo Pana Zygmunta Wielogórskiego - 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach nr BR.0003.27.2018 z dnia 

30 października 2018 r.).

8. Podjęcie decyzji w sprawie ofert zakupu publikacji „100 na 100. Antologia komiksu na 

stulecie odzyskania niepodległości”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

w 2019 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywateli.

10. Przyjęcie projektu porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie 

oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej na obszarze powiatu siedleckiego.

11. Przyjęcie założeń do projektu planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych Powiatu 

Siedleckiego na lata 2019 - 2022.



12. Rozpatrzenie wniosków:

• Multiconsult Polska sp. z o.o. Warszawa ul. Bonifraterska 17 w sprawie wydania 

opinii do rozwiązań projektowych, Koncepcji programowej inwestycji pn. 

„Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” 

(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 do km ok. 

561+500 (z włączeniem do obwodnicy Siedlec)”,

• w sprawie budowy i lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 400/5 w obrębie 

Mościbrody,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3649W w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk 

poprzeczny pod drogą),

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3649W w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) poprzez 

umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod drogą),

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 

117/3) w miejscowości Wilczonek w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 

nr ew. 68,

• w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 

117/3) w miejscowości Wilczonek poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 68,

INSTAN Instalatorstwo Gazowe i Sanitarne w sprawie zajęcia

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice (działka 

nr ew. 699/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

średniego ciśnienia (przecisk poprzeczny pod drogą),

• „Tasta” Usługi Techniczno-Handlowe Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 

699/1) w miejscowości Golice w celu budowy sieci gazowej 0 63 PE (przecisk 

poprzeczny pod drogą),



• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W 

(działka nr ew. 140) w miejscowości Paprotnia w celu budowy przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 424/2.

13. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu garażu przez Delegaturę w Siedlcach

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci.

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

geodezyjne i kartograficzne w 2018 r.

16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 218 z dnia 29 października 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 219/429/2018 w sprawie 

zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2018 r. 

(zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dotyczącą rozliczenia środków 

przekazanych w 2017 r. na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 

przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach obszaru D - „Zakup 9-cio osobowego 

samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób na wózkach 

inwalidzkich” na rzecz Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 

(zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z porządku obrad posiedzenia 

punktu dotyczącego prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe 

łganie o przyznanie nagród finansowych dla sportowców Klubu.



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z porządku obrad posiedzenia 

punktu dotyczącego prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe 

łganie o ufundowanie pucharów na organizowane zawody sportowe.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację (zał. nr 3) - projekt odpowiedzi na 

interpelację Pana Bartłomieja Kurkusa - radnego Powiatu złożoną w dniu 30 października br., 

pismo Pana Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach 

nr BR.0003.27.2018 z dnia 30 października 2018 r., dotyczącą doboru kryteriów wyboru ofert 

w zamówieniu publicznym dotyczącym przebudowy dróg powiatowych, ogłoszenie nr 563516- 

N-2018 z dnia 25 maja 2018 r.:

• Zadanie II.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665 W Mordy - Klimonty - Ptaszki -

Bejdy - Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2 + 900 do km 3 + 730 

o długości 0,83 km”,

• Zadanie III.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - 

Bejdy - Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5 + 430 do km 5 + 930 

o długości 0,5 km”.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na zakup dla potrzeb bibliotek z terenu 

powiatu publikacji „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości” 

(zał. nr 4).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 219/430/2018 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 

przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywateli (zał. nr 5).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Okręgową Izbą Radców 

Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu siedleckiego w 2019 r. (zał. nr 6).



Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyjęciu do realizacji następujących 

zadań inwestycyjnych na 2019 r. na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego, zapisanych 

w założeniach do projektu planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych Powiatu 

Siedleckiego na lata 2019 - 2022 pod pozycją (zał. nr 7):

• Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn - Zaliwie Piegawki - II etap: 

odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn o łącznych nakładach do poniesienia 

w 2019 r. w kwocie 840 000 zł, finansowanych ze środków własnych w kwocie 

672 000 zł oraz przy udziale Gminy w kwocie 168 000 zł,

• Nr 3 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 500 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 400 000 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 100 000 zł,

• Nr 4 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 3 378 573 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 1 277 787 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 420 000 zł, i przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 680 786 zł,

• Nr 8 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 180 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 90 000 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 90 000 zł,

• Nr 9 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 220 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 110 000 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 110 000 zł,

• Nr 12 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 600 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 300 000 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 300 000 zł,

• Nr 13 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 1 450 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 1 160 000 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 290 000 zł,

• Nr 15 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 100 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 100 000 zł,

• Nr 16 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 180 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 130 000 zł oraz przy udziale Gminy 

w kwocie 50 000 zł,



• Nr 23 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 20 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 20 000 zł,

• Nr 30 o łącznych nakładach do poniesienia w 2019 r. w kwocie 110 000 zł, 

finansowanych ze środków własnych w kwocie 110 000 zł.

Zadanie ujęte w założeniach do projektu planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych 

Powiatu Siedleckiego na lata 2019 - 2022 pod pozycjami: Nr 1, Nr 5 przesuwa się do realizacji 

na lata 2020 - 2022.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

• pozytywnie zaopiniował rozwiązania projektowe Koncepcji programowej 

inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł 

„Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 do 

km ok. 561+500 (z włączeniem do obwodnicy Siedlec)” w zakresie połączeń 

z drogami powiatowymi,

• zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 400/5 w obrębie 

Mościbrody,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W 

w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny 

pod drogą) w dniu 6.11.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W 

w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 447) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod drogą) na okres 

6.11.2018 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 

117/3) w miejscowości Wilczonek w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce 



nr ew. 68, w dniu 5.11.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka nr ew. 

117/3) w miejscowości Wilczonek poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 68, na okres 

5.11.2018 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 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (przecisk 

poprzeczny pod drogą) w dniach 6.11.2018 r. - 7.11.2018, ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

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

0 63 PE (przecisk poprzeczny pod drogą),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W 

(działka nr ew. 140) w miejscowości Paprotnia w celu budowy przyłącza 

wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce nr ew. 424/2.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił podtrzymać swoją decyzję z dnia 

15 października br. i nie wyraził zgody na wynajem garażu oraz części wiaty garażowej 

w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 dla Mazowieckiego 

Oddziału Wojewódzkim NFZ w Warszawie (zał. nr 9). Zarząd wyraził zgodę na najem dla 

powyższej instytucji miejsca parkingowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację 

i zdjęcie z ewidencji Starostwa Powiatowego w Siedlcach, tzn. wykreślenie z „rejestru 

pieczęci” pieczątek i pieczęci wymienionych w wykazie Nr 1/2018 zbędnych pieczęci 



podlegających ewidencji magazynowej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym 

magazyn główny Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 10).

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 219/431/2018 w sprawie 

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

(zał. nr 11).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udział delegacji z powiatu siedleckiego 

w składzie:

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach,

- dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Stoku Lackim,

• _ kierownik Wydz. Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego,

w obchodach Święta Niepodległości organizowanego w partnerskim mieście Nevers we Francji 

w dniach 8—13 listopada br. Miasto Nevers zapewnia noclegi i wyżywienie. Zarząd Powiatu 

wyraził zgodę na pokrycie koszty podróży członków delegacji z powiatu siedleckiego 

w wysokości ok. 4000 zł brutto (dział 750).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


