
Protokół Nr 9/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 13 lutego 2019 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                           

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 8/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

6 lutego 2019 r. 

3. Rozpatrzenie wniosków: 

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

Elinvest ul. Mieszka I 16/11 Siedlce w sprawie zmiany części graficznej decyzji 

nr: D.6853.1.156.2018 z dnia 8.10.2018 r., 

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

zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W 

(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański gm. Domanice; 

3653W, 3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości Olszyc Szlachecki 

gm. Domanice w celu budowy przyłączy światłowodowych na słupach, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie 

zadysponowania  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                     

w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia (działka ewid. nr 2697/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                    

nr 3276/2, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny Podzdrój                     

gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1210/7), poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia nieruchomości na działce ewid. nr 1594/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Okniny Podzdrój gm. 

Wiśniew (działka ewid. nr 1594/1), w celu prowadzenia robót polegających na 



budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 973, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                       

w miejscowości Kotuń ul. Reymonta (działka ewid. nr 160/3) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 921/4, 

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

Proelbud Usługi Elektrotechniczne z siedzibą w Siedlcach ul. Floriańska 55,                    

w sprawie zmiany w części graficznej decyzji nr D.6853.1.162.2017 z dnia 

18.12.2017 r., 

 mieszkańca Gminy Korczew w sprawie zakupu drewna pochodzącego                         

z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W,                                         

w miejscowości Knychówek.                          

4. Akceptacja projektu aneksu nr 1/2019 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 

23.12.2014 roku określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach. 

5. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                            

o wyrażenie zgody na uruchomienie kierunków kształcenia w ramach szkół 

działających w Zespole Szkół: Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Policealnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady 

Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3                                       

im. Stanisława Staszica w Siedlcach o objęcie honorowym patronatem „Mistrzostw 

Młodych Kelnerów 2019” oraz ufundowanie II nagrody rzeczowej dla laureata 

konkursu organizowanego w dniu 9 kwietnia br. w Siedlcach. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji realizacji projektu w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich tj. „Dożynki Powiatu Siedleckiego 2019”. 

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

budowlane. 

10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

11. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 



 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  8/2019  z  posiedzenia  Zarządu 

Powiatu w Siedlcach w dniu 6 lutego 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił: 

 zmienił część graficzną decyzji nr: D.6853.1.156.2018 z dnia 8.10.2018 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3648W, 3651W 

(działki ewid. nr: 132, 176) w miejscowości Olszyc Włościański gm. Domanice; 

3653W, 3652W (działki ewid. nr: 1, 435) w miejscowości Olszyc Szlachecki                           

gm. Domanice w celu budowy napowietrznych przyłączy światłowodowych na słupach, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                       

w miejscowości Hołubla gm. Paprotnia (działka ewid. nr 2697/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 3276/2, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Okniny Podzdrój gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1210/7), poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia nieruchomości na działce ewid.                          

nr 1594/1, na okres 15.02.2019 r. – 31.12.2049 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 3656W w miejscowości 

Okniny Podzdrój gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1594/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 973 w terminie 14 - 15.02.2019 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                       

w miejscowości Kotuń ul. Reymonta (działka ewid. nr 160/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 921/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 zmienił część graficzną decyzji nr: D.6853.1.162.2017 z dnia 8.12.2017 r., 



 nie wyraził zgody na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                                 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Knychówek w cenie 

70 zł brutto za 1 m3 drewna. Drewno sprzedane zostanie zgodnie z obowiązującą                        

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach procedurą, w drodze przetargu. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 1/2019 do umowy                      

nr RS.640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 roku określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

          Zarząd Powiatu po zapoznaniu z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach, o wyrażenie zgody na uruchomienie kierunków kształcenia w ramach szkół 

działających w Zespole: Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Policealnej, jednogłośnie 

postanowił, aby dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach na kolejnym 

posiedzeniu przedstawiła koncepcję Szkoły, z uwzględnieniem wykorzystania bazy lokalowej. 

W debacie nad powyższym zagadnieniem, w posiedzeniu Zarządu udział weźmie kierownik 

Wydziału Spraw Społecznych. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/29/2019 w sprawie dokonania 

zmian w składzie osobowym Rady Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 7 

        Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                     

nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił o ufundowaniu                          

II nagrody rzeczowej dla laureata „Mistrzostw Młodych Kelnerów 2019”, które odbędą się                   

w dniu 9 kwietnia br. w budynku Szkoły przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8 w Siedlcach. 

Środki finansowe na zakup nagrody w wysokości do 800 zł pochodzić będą z działu 750. 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o organizacji w dniu 25 sierpnia 2019 r. 

dożynek powiatowych w Krzesku. Partnerzy projektu: Gmina Zbuczyn, Oddział w Siedlcach 



Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lokalna Grupa 

Działania „Ziemi Siedleckiej”. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Promocji i Rozwoju do przeprowadzenia procedury 

dotyczącej organizacji dożynek powiatowych w Krzesku (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/30/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 6).    

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 7), 

jednogłośnie skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu:   

 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                             

w 2018 r., 

 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2018 r., 

 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2018 r., 

 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

powiatu siedleckiego w 2018 r., 

 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                               

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r., 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego 

w 2018 r., 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2018 r., 

 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r., 

 informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w 2018 r., 

 informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Siedleckiej” w 2018 r., 

 sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach za okres II półrocza                   

2018 r., 



 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 11 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                              STAROSTA 

                                                                                                      /-/ Karol Tchórzewski    

Protokółował Jan Kołodyński 

 


