
Protokół Nr 7/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 30 stycznia 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 6/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

23 stycznia 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r. 

4. Przyjęcie rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego dla MOW 

Gostchorz w 2018 r. 

5. Przyjęcie rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego dla MOW 

Wojnów w 2018 r. 

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                                      

o przekazanie w m-cu lutym br. środków powyżej 1/12 planu finansowego o kwotę 

42 000 zł. 

7. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 91/3 o pow. 0,0170 ha, położoną w miejscowości Żelków-

Kolonia gmina Siedlce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych                                    

w 2019 roku. 

9. Przyjęcie projektu porozumienia nr 1/2019 w sprawie dofinansowania ze środków 

własnych Miasta Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem 

miasta Siedlce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez                  

Caritas Diecezji Siedleckiej. 

10. Przyjęcie rozliczenia przedłożonego przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-ce: listopad – grudzień 2018 r. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 



 w sprawie zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących                         

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

 JK Projekt Tworki 14 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. 

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV obręb 

Wólka Wiśniewska gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1065/1)”, 

 ESV S.A. ul. Polna 12 Siechnice, w imieniu którego wystąpił PROELCAD                         

z siedzibą w Szczecinie ul. Kaszubska 36/12 w sprawie zlokalizowania w pasie 

drogowym drogi powiatowej   nr 3686W (działki ewid. nr: 144, 1062/2) obręb 

Grabianów, urządzenia infrastruktury technicznej w postaci 

elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV z przynależną infrastrukturą                                

i kanalizacją teletechniczną, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                    

w Warszawie ul. Krucza 6/14 w imieniu której wystąpił  P.U. PAK z siedzibą 

Stok Lacki-Folwark ul. Siedlecka 111A w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka 

ewid. nr 412), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem 

zasilającym nieruchomość na działce ewid. nr 157/8, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha gm. Wiśniew, 

działka ewid. nr 939/1 w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV (przejście poprzeczne pod drogą), 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha gm. Wiśniew 

(działka ewid. nr 939/1), poprzez umieszczenie linii kablowej niskiego napięcia 

nn 0,4 kV, 

 w sprawie zlokalizowania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3686W 

(działka ewid. nr 144) obręb Grabianów urządzenia infrastruktury technicznej 

w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej w mikrorurze 8 mm, 

  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 3632W                                   

w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 140) w celu budowy 



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

118, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość na działce ewid.                    

nr 343/5.     

12. Rozpatrzenie prośby Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach                                       

o uczestnictwo Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kolejnej edycji ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”, organizowanego przez Placówkę 

Terenową. 

13. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Sportowego „Kawashi” w Siedlcach                                                

o dofinansowanie wyjazdu na międzynarodowe zawody Irish Open 2019 (Puchar 

Świata w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu). 

14. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o finansowe wsparcie 

kwotą 2000 zł szkoleń kaskadowych w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior 

w świecie finansów”. 

15. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  6/2019  z  posiedzenia  Zarządu 

Powiatu w Siedlcach w dniu 23 stycznia 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/22/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1). 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął do wiadomości propozycję rozliczenia dotacji 

dla MOW Gostchorz (zał. nr 2). Propozycję rozliczenia dotacji Zarząd postanowił przekazać 

do kontroli zgodności przedstawionych danych oraz celowości wykorzystania dotacji                                 



z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach                   

na 2019 r. W skład zespołu kontrolującego powinni być włączeni pracownicy Wydziału 

Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych. Ostateczna decyzja w sprawie rozliczenia dotacji 

dla MOW Gostchorz podjęta zostanie po analizie danych z przeprowadzonej kontroli. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął do wiadomości propozycję rozliczenia dotacji 

dla MOW Wojnów (zał. nr 3). Propozycję rozliczenia dotacji Zarząd postanowił przekazać do 

kontroli zgodności przedstawionych danych oraz celowości wykorzystania dotacji                                 

z dokumentacją źródłową zgodnie z planem kontroli Starostwa Powiatowego w Siedlcach na 

2019 r. W skład zespołu kontrolującego powinni być włączeni pracownicy Wydziału 

Finansowego i Wydziału Spraw Społecznych. Ostateczna decyzja w sprawie rozliczenia dotacji 

dla MOW Wojnów podjęta zostanie po analizie danych z przeprowadzonej kontroli. 

 

Ad. pkt 6 

     Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu                                     

w Kisielanach (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił o przekazaniu jednostce środków 

finansowych powyżej 1/12 planu finansowego w kwocie 42000 zł, celem dokonania zapłaty 

składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego                   

za 2018 r. Stan finansowy Powiatu pozwala na przekazanie środków. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 91/3 o pow. 0,0170 ha, położoną                                         

w miejscowości Żelków-Kolonia gmina Siedlce (zał. nr 5), w wysokości 66,32 zł za 1 m2 

działki. 

66,32 zł/m2 x 170 m2 = 11274,40 zł  - wysokość odszkodowania za działkę. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/23/2019 w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 6). 

 

 



Ad. pkt 9 

       Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia nr 1/2019 w sprawie 

dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 

będącej mieszkańcem miasta Siedlce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym 

przez Caritas Diecezji Siedleckiej (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie przedłożone przez gminy, I transzy 

dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-ce: listopad – grudzień 

2018 r. (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

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

 wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących                           

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego w ilości 25 m3                  

w cenie 118,80 zł/m3 brutto (wartość 2970 zł). 

 uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia drogowego nn 0,4 kV obręb Wólka Wiśniewska gm. Wiśniew 

(działka ewid. nr 1065/1)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu                           

w Siedlcach nr 6853.1.143.2018 z dnia 17.09.2018 r., 

 odmówił wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3686W (działki ewid. nr: 144, 1062/2) obręb Grabianów, 

urządzenia infrastruktury technicznej w postaci elektroenergetycznej linii 

kablowej 15 kV wraz z przynależną infrastrukturą i kanalizacją teletechniczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                    

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość na działce ewid.               

nr 157/8 na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                           

w miejscowości Myrcha gm. Wiśniew, działka ewid. nr 939/1 w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej niskiego napięcia nn 

0,4 kV (przejście poprzeczne pod drogą) w terminie 6.02.2019 r., ustalił opłatę 



za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie                                   

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                           

w miejscowości Myrcha gm. Wiśniew (działka ewid. nr 939/1), poprzez 

umieszczenie linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na okres 6.02.2019 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, 

 odmówił wydania zezwolenia  na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3686 W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów urządzenia 

infrastruktury technicznej w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej                            

w mikrorurze 8 mm, 

 zezwolił na zadysponowanie  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                     

w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 140) w celu budowy 

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

nr 118 na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                     

w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177) w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem zasilającym nieruchomość                     

na działce ewid. nr 343/5 na warunkach określonych w załączniku. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Kierownika Placówki Terenowej KRUS                               

w Siedlcach(zał. nr 10), jednogłośnie wyraził zgodę na zakup nagród za kwotę do 600 zł brutto  

laureatom Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”. Wyznaczony został przedstawiciel 

Starostwa do udziału w pracach komisji konkursowej. 

            

Ad. pkt 13 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do prośby Prezesa Stowarzyszenia 

Sportowego „Kawashi” w Siedlcach (zał. nr 11)  i postanowił o dofinansowaniu kwotą 500 zł  

wyjazdu zawodników na międzynarodowe zawody Irish Open 2019 (Puchar Świata                                  

w Sportowym Karate oraz Kick-Boxingu). 

 

 



Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę  Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, przy 

jednym głosie przeciw – Pana Edwarda Kokoszki, postanowił o finansowym wsparciu kwotą 

800 zł szkoleń kaskadowych w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie 

finansów” (zał. nr 12). 

      

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/24/2019 w sprawie wyboru ofert na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 r. (zał. nr 13). 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował  Jan Kołodyński 

                                                                                                     STAROSTA 

                                                                                             /-/ Karol Tchórzewski 

 


