
Protokół Nr 6/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 23 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 5/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

16 stycznia 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 42/14, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                       

w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do zasilania budynku usytuowanego na działce ewid. nr 973, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka 

ewid. nr 412), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                 

do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 441/7, 

 Elmaz Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka 

ewid. nr 412), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 441/7, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości Ujrzanów (działka 

ewid. nr 1151/2), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV                           

do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 1311, 



 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości Ujrzanów (działka 

ewid. nr 1151/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                     

nr 1311, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

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

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 88/6, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3614W                   

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 477/2 w obrębie Suchożebry, 

 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Krucza 6/14,                          

w imieniu którego wystąpiła TASTA Usługi Techniczno-Handlowe                            

Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 

343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 307/22, 669) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia Ø 63 PE wraz z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków 

mieszkalnych. 

5. Przyjęcie: 

 informacji nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje                                        

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 informacji nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana                                 

z zarządzaniem lasami, 

 informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2018 r., 

 informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                     

w 2018 r., 

 informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                               

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

 informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji                    

na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r., 

 informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Siedleckiej w 2018 r., 



 informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2018 r., 

 informacji dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego, 

 informacji z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2018, 

 informacji dotyczącej działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach                             

o wsparcie finansowe organizacji Jubileuszu 50-lecia nadania szkole imienia                                  

Mikołaja Kopernika. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2019 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim w 2019 r. 

9. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  5/2019  z  posiedzenia  Zarządu 

Powiatu w Siedlcach w dniu 16 stycznia 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 6/19/2019 w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego 

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 1). 

 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 42/14,                             

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                       

w miejscowości Okniny (działka ewid. nr 1594/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do zasilania budynku usytuowanego na działce ewid. nr 973,                              

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Żabokliki (działka ewid. nr 412), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                   

0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 441/7 na okres 24.01.2019 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 3617W w miejscowości 

Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 441/7                   

w terminie 24.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości 

Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                   

0,4 kV do zasilania nieruchomości na działce ewid. nr 1311 na okres 24.01.2019 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 3685W w miejscowości 

Ujrzanów (działka nr ew. 1151/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 1311 w terminie 24.01.2019 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kanalizacji 



sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 88/6, na warunkach 

określonych w załączniku, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3614W                                          

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 477/2 w obrębie Suchożebry, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                           

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 

307/22, 669) w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE wraz                                  

z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków mieszkalnych, na warunkach określonych             

w załączniku. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje                                          

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

(zał. nr 3), 

 informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana                                 

z zarządzaniem lasami (zał. nr 4), 

 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2018 r. (zał. nr 5), 

 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                     

w 2018 r. (zał. nr 6), 

 informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                               

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r. (zał. nr 7), 

 informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji 

na terenie powiatu siedleckiego w 2018 r. (zał. nr 8), 

 informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Siedleckiej w 2018 r. (zał. nr 9), 

 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2018 r. (zał. nr 10), 

 informację dotyczącą populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego                         

(zał. nr 11), 

 informację z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 



udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2018                                 

(zał. nr 12), 

 informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (zał.  nr 13) 

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

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                      

Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach (zał. nr 14). Zarząd jednogłośnie postanowił                                             

o wsparciu kwotą 1000 zł inicjatywę przygotowania rzeźby patrona szkoły Mikołaja 

Kopernika, która odsłonięta zostanie na uroczystości 30 maja 2019 r. w siedzibie szkoły przy 

ul. Krystyny Osińskiej 8. 

 

Ad. pkt 7 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 6/20/2019 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 roku (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 6/21/2019 w sprawie planu kontroli 

nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Siedleckim 

w 2019 roku (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 9 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński   

                                                                                                   STAROSTA 

                                                                                            /-/ Karol Tchórzewski   

 


