
Protokół Nr 5/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 16 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 4/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

4 stycznia 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                   

na 2019 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                               

w 2019 r. 

5. Przyjęcie analizy poniesionych w 2018 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                               

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 KN 

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego – art. 30a ust. 1 KN w Powiecie Siedleckim. 

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                           

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Siedlecki w 2018 r. 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o przekazanie                     

w m-cu styczniu br. środków finansowych powyżej 1/12 planu finansowego, celem 

wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota                       

104823 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach – kwota 26099 zł, 

 Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim – kwota 

323000 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 45000 zł. 

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

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 



9. Akceptacja wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

10. Rozpatrzenie wniosku Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/27                                  

z pełnomocnictwa którego wystąpiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Ar-

Kon” Siedlce ul. Kochanowskiego 9/9 w sprawie przebudowy zjazdu publicznego                         

z drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 1200 – obręb Białki) do nieruchomości 

stanowiącej działki ewid. nr: 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3, 14, 15/3, 16/1, 17/3, 

18/2, 19/3, 20/2, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1 – rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 

1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5                             

w miejscowości Białki gm. Siedlce. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

 radnego Powiatu Pana Tomasza Miszty w sprawie uwzględnienia w budżecie 

Powiatu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej przebudowy oraz 

remontu dróg powiatowych nr: 3635W w miejscowościach Przywory Duże                       

i Domanice-Kolonia na odcinku od granicy gminy do Szkoły Podstawowej                       

w Domanicach-Kolonii (4,7 km), 3652W, 3651W, 3648W Domanice – Olszyc 

Włościański od skrzyżowania z drogą gminną Domanice – Kopcie do boiska KS 

Korona Olszyc, 3654W Domanice-Kolonia – Gostchorz wraz z budową 

chodników w miejscowości Łupiny, 3655W Mroczki- Kolonia  - Gostchorz                   

(II etap) wraz z budową chodników w miejscowościach: Mroczki, Daćbogi, 

Pluty, Tworki, w związku z zapowiadanym programem rozbudowy dróg 

lokalnych w 2019 r. i w latach przyszłych, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3641W w miejscowości Tchórzew                             

gm. Zbuczyn (działka ewid.   nr  641/3) poprzez umieszczenie przyłącza  

kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 421/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Tchórzew                              

gm. Zbuczyn (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających                    

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 421/3, 

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

w imieniu którego wystąpił MONT GAZ  Siedlce ul. Garwolińska 3/2                       



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                   

w miejscowości Stok Lacki  (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka 

ewid. nr 332/25, 

 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a,                  

w imieniu którego wystąpił MONT GAZ  Siedlce ul. Garwolińska 3/2                       

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                   

w miejscowości Błogoszcz  (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu budowy 

przyłącza sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny 

(działka ewid. nr 42/14, 

 Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 556) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji do przyłączenia nieruchomości (działka ewid.                  

nr 564/1), 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości Kaliski gm. Paprotnia 

(działka nr ew. 196) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3922W w miejscowości Kaliski gm. Paprotnia 

(działka ewid. nr  196) poprzez umieszczenie linii  elektroenergetycznej 

średniego napięcia 15 kV , 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski gm. Mordy 

(działka nr ew. 991) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 674, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3631W w miejscowości Stok Ruski gm. Mordy 

(działka ewid. nr  991) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 674, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie  zezwolenia                     



na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3606W                                   

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 790, 

 Wójta Gminy Domanice w sprawie: 1. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji                         

nr D.6852.93.2017 z dnia 3.07.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W w miejscowości Olszyc 

Włościański, działka ewid. nr 176 w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 159/1,                         

2. zezwolenia Wójtowi Gminy Domanice na kontynuację zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3651W w miejscowości Olszyc Włościański, 

działka ewid. nr 176 w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 159/1 w terminie 1.01.2019 r. – 

31.12.2045 r., 3. ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

  Wójta Gminy Mokobody w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3661W w miejscowości Mokobody poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej na okres 1.01.2019 r. – 31.12.2039 r., 

 Elmaz Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475)                       

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr  478/5, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3614W w miejscowości Suchożebry (działka 

ewid. nr  475) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 478/5, 

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

Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Zbuczyn (działka ewid. nr 132) oraz drogi powiatowej nr 3638W                                        

w miejscowości Zbuczyn (działki ewid. nr: 1805/2, 1805/3, 1805/4) w celu 

budowy linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV oraz linii kablowej 

niskiego napięcia nn 0,4 kV, 

 w sprawie  zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                   

w miejscowości Trzemuszka gm. Kotuń (działka nr ew. 1125) w celu 



prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego działki ewid. nr: 716, 1212, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3605W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr  575) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr 83/6, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3605W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr  575) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83/6, 

 PWiK Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535)                      

w celu umieszczenia studni PCV Ø 425 na kanale kanalizacji sanitarnej                            

do podłączenia budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 332/25), 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Wólka Soseńska                    

gm. Mordy (działka nr ew. 454) w celu prowadzenia robót polegających                          

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1151/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3665W w miejscowości Wólka Soseńska 

(działka ewid. nr  454) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1151/1, 

 dot. odwołania Wójta Gminy Wiśniew od decyzji Zarządu Powiatu nr: 

D.6852.251.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., D.6852.252.2018 z dnia 8 stycznia 

2019 r., D.6852.253.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., D.6852.254.2018 z dnia                      

8 stycznia 2019 r., D.6852.255.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., w sprawie 

wygaszenia decyzji dotyczących zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 

umieszczenia urządzeń obcych, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3604W w miejscowości Trzemuszka (działka 



ewid. nr  1125) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr: 716, 1212. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości                    

na cele budowlane. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości                    

na cele budowlane. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

15. Przyjęcie projektu 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. 

16. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w 2018 r., 

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

2018 r., 

 informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w 2018 r., 

 informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r., 

 informacji na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2018 r. 

17. Akceptacja projektu aneksu nr 1/2019 do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 r.                         

w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności. 

18. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego umieszczenia banneru reklamowego na ogrodzeniu 

budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

19. Rozpatrzenie wniosku dyrektora MOK w Siedlcach o wsparcie organizacji IV edycji 

Regionalnego Konkursu Poloneza Studniówkowego. 

20. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                          

w Stoku Lackim o dofinansowanie zakupu pamiątkowych upominków dla uczestników 

VIII Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim. 

21. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia                             

w Warszawie „Radia dla Ciebie” S.A. o przyjęcie tytułu współorganizatora trasy 



koncertowej „Letnie granie z Radiem dla Ciebie” oraz partycypowanie w kosztach 

związanych z przygotowaniem i obsługą techniczną imprezy. 

22. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Wiśniewie o wsparcie finansowe organizacji                              

X Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w postaci dofinansowania zakupu 

statuetek, wykonania plakatów i zaproszeń. 

23. Rozpatrzenie prośby Organizatorów XVII Konkursu Recytacji Poezji 

Niemieckojęzycznej „LORELEY” o dofinansowanie zakupu nagród laureatom 

konkursu oraz przeznaczenie gadżetów promujących naukę języków obcych. 

24. Zapoznanie z informacją o planowanej kontroli w Starostwie Powiatowym przez 

pracowników Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                                     

w Warszawie. 

25. Przyjęcie informacji nt. realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siedleckim w 2019 r. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2019 roku. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

28. Zapoznanie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 grudnia 2018 r.                                   

Sygn. Akt: I ACa 957/17. 

29. Przyjęcie sposobu postępowania w sprawach dotacji dla niepublicznych 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

30. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  4/2019  z  posiedzenia  Zarządu 

Powiatu w Siedlcach w dniu 4 stycznia 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/11/2019 w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2019 r. (zał. nr 1). 



 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/12/2019 w sprawie przyjęcia planu 

wydatków rzeczowych na zadania w 2019 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął analizę poniesionych w 2018 r. wydatków                         

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których 

mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli                                       

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30a, ust. 1 KN w Powiecie Siedleckim 

(zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Siedlecki w 2018 r. (zał. nr 4). 

Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie do: 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 

 Rady Powiatu w Siedlcach, 

 Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Siedlcach, 

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji 

Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1664, 

 Dyrektorów szkół i placówek Powiatu Siedleckiego. 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 

(zał. nr 5), jednogłośnie postanowił o przekazaniu w m-cu styczniu br. środków finansowych 

powyżej 1/12 planu finansowego, celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego                       

za 2018 r. dla: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota                       

104823 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach – kwota 26099 zł, 



 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim – kwota 

323000 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 45000 zł. 

 

Ad. pkt 8 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/13/2019 w sprawie powołania 

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

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek dotyczący sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinku drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 1200 – obręb Białki) do nieruchomości stanowiącej 

działki ewid. nr: 6/2, 7/3, 8/3, 9/3, 10, 11/3, 12, 13/3, 14, 15/3, 16/1, 17/3, 18/2, 19/3, 20/2, 

21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/3, 267, 1085/1 – rów, 1086/2, 1101/3, 1206, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 

1215/4, 1215/5, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1083/1, 145/5 w miejscowości Białki gm. Siedlce (zał. 

nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

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

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Tomasza Miszty w sprawie uwzględnienia                    

w budżecie Powiatu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej przebudowy 

oraz remontu dróg powiatowych nr: 3635W w miejscowościach Przywory Duże                             

i Domanice-Kolonia na odcinku od granicy gminy do Szkoły Podstawowej                                     

w Domanicach-Kolonii (4,7 km), 3652W, 3651W, 3648W Domanice – Olszyc 

Włościański od skrzyżowania z drogą gminną Domanice – Kopcie do boiska KS 

Korona Olszyc, 3654W Domanice-Kolonia – Gostchorz wraz z budową chodników                     

w miejscowości Łupiny, 3655W Mroczki- Kolonia  - Gostchorz (II etap) wraz                        

z budową chodników w miejscowościach: Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki,                          

w związku z zapowiadanym programem rozbudowy dróg lokalnych w 2019 r.                         



i w latach przyszłych. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie po 

ogłoszeniu przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej programu rozbudowy dróg lokalnych, 

 zezwolił  na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3641W w miejscowości 

Tchórzew gm. Zbuczyn (działka ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie przyłącza  

kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 421/3                                                     

na okres 17.01.2019 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 3641W w miejscowości 

Tchórzew gm. Zbuczyn (działka nr ew. 641/3) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 421/3 w terminie 17.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki  (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza sieci 

gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 332/25, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Błogoszcz  (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu budowy przyłącza sieci 

gazowej średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny (działka ewid. nr 42/14, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W                                     

w miejscowości Krześlin (działka ewid. nr 556) w celu budowy przyłącza kanalizacji 

do przyłączenia nieruchomości (działka ewid. nr 564/1), na warunkach określonych                    

w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3922W w miejscowości 

Kaliski gm. Paprotnia (działka nr ew. 196) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w terminie 

25.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3922W w miejscowości 

Kaliski gm. Paprotnia (działka ewid. nr  196) poprzez umieszczenie linii  

elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na okres 25.01.2019 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 3631W w miejscowości                      

Stok Ruski gm. Mordy (działka nr ew. 991) w celu prowadzenia robót polegających                     

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                       

na działce ewid. nr 674 w terminie 17.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości                   

Stok Ruski gm. Mordy (działka nr ew. 991) poprzez umieszczenie przyłącza 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 674 na 

okres 17.01.2019 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, 

 odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka nr ew. 1085/3) przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 790, 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6852.93.2017 z dnia 3.07.2017 r. w sprawie 

wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W                                 

w miejscowości Olszyc Włościański, działka ewid. nr 176 w celu umieszczenia 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 159/1,                              

2. zezwolił Wójtowi Gminy Domanice na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3651W w miejscowości Olszyc Włościański, działka ewid. nr 176                   

w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 159/1 w terminie 1.01.2019 r. – 31.12.2045 r., 3. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 1.01.2019 r. – 

31.12.2039 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                   

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości 

Suchożebry (działka ewid. nr 475) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr  



478/5 w terminie 17.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3614W w miejscowości 

Suchożebry (działka ewid. nr  475) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 478/5 na okres 17.01.2019 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                       

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 132) oraz drogi powiatowej nr 3638W                         

w miejscowości Zbuczyn (działki ewid. nr: 1805/2, 1805/3, 1805/4) w celu budowy linii 

kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia                  

nn 0,4 kV, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Trzemuszka gm. Kotuń (działka nr ew. 1125) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego działki 

ewid. nr: 716, 1212 w terminie 17.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3605W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka ewid. nr  575) w celu prowadzenia robót polegających na 

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

nr 83/6 w terminie 18.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3605W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka ewid. nr  575) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83/6 na okres 18.01.2019 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu umieszczenia studni PCV                    

Ø 425 na kanale kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynku mieszkalnego (działka 

ewid. nr 332/25), na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Wólka Soseńska gm. Mordy (działka nr ew. 454) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1151/1 w terminie 18.01.2019 r., ustalił opłatę                         

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

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3665W w miejscowości 

Wólka Soseńska (działka ewid. nr  454) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1151/1 na okres 18.01.              

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, 

 uchylił w całości zaskarżone decyzje z dnia 8 stycznia 2019 r.: 

D.6852.251.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., D.6852.252.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r.,                              

D.6852.253.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., D.6852.254.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., 

D.6852.255.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3604W w miejscowości 

Trzemuszka (działka ewid. nr  1125) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego nn 

0,4 kV do zasilania nieruchomości na działach ewid. nr: 716, 1212 na okres 18.01.                  

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. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/14/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/15/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/16/2019 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął 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 (zał. nr 13)                         

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

merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w 2018 r. (zał. nr 14), 

 sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach za okres                            

II półrocza 2018 r. (zał. nr 15), 

 informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w 2018 r. (zał. nr 16), 

 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r. (zał. nr 17), 

 informację na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2018 r. (zał. nr 18) 

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

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 17 

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

z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego 

w zakresie orzekania o niepełnosprawności (zał. nr 19). 

 

Ad. pkt 18 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie na ogrodzeniu budynku 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, od strony ul. Bohaterów Getta (pierwsze przęsło po 

prawej stronie wjazdu na parking wewnętrzny Starostwa), banneru reklamowego Biura 

Podróży „HAPPY TRAVEL” o wymiarach: 2,35 m x 1 m, na następujących warunkach                    

(zał. nr 20): 

 zawrzeć na okres 2 lat umowę najmu, 

 kwota najmu – 300 zł brutto/rok, płatna jednorazowo. 

  

 



Ad. pkt 19 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora MOK w Siedlcach (zał. nr 21), 

jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie kwotą do 3100 zł brutto /dział 750/ organizację 

czwartej edycji Regionalnego Konkursu Poloneza Studniówkowego. Środki finansowe 

przeznaczone zostaną na organizację spotkania dla zwycięskiej grupy w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach. Konkurs odbędzie się 24 stycznia br. o godzinie 1000 w hali 

sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach, przy 

ul. Popiełuszki 8.    

 

Przy rozpatrywaniu przez Zarząd Powiatu punktów porządku obrad nr: 20 – 30,                                  

w posiedzeniu Zarządu nie uczestniczyła Pani Małgorzata Cepek – Wicestarosta Siedlecki,                     

z uwagi na realizację innych zadań. 

 

Ad. pkt 20 

          Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 22), jednogłośnie przeznaczył środki finansowe                    

w kwocie do 1500 zł brutto /dział 750/ na zakup pamiątkowych upominków dla uczestników 

VIII Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim. Tegoroczny zjazd integracyjny 

odbędzie się w dniach: 15 – 17 lutego br. 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie udzielać dofinansowania Regionalnej 

Rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. – organizatora trasy 

koncertowej „Letnie granie z Radiem dla Ciebie” (zał. nr 23). 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora GOK w Wiśniewie (zał. nr 24), 

jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł brutto zakup statuetek dla uczestników 

X Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal odbędzie się w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Śmiary w dniu 20 stycznia br. o godz. 1300. 

 

Ad. pkt 23 

   Zarząd Powiatu,  przy jednym głosie przeciw – członka Zarządu Pana                              

Edwarda Kokoszki, postanowił dofinansować kwotą 1000 zł brutto /dział 750/ zakup nagród 



laureatom Konkursu Recytacji Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY                      

(zał. nr 25). Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 22 maja br. w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o planowanej kontroli w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach, przez pracowników Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie. Kontrola obejmie dokumentację prowadzoną w związku                             

z wykonywaniem zadań w zakresie wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania 

pojazdami (zał. nr 26).   

 

Ad. pkt 25 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. realizacji nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siedleckim w 2019 r.                          

(zał. nr 27). 

 

Ad. pkt 26 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/17/2019 w sprawie ustalenia przerw 

w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2019 roku (zał. 

nr 28). 

 

Ad. pkt 27 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/18/2019 w sprawie zmian                              

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 29). 

  

Ad. pkt 28 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 

5.12.2018 r. sygn. Akt: I ACa 957/17, zasądzającym od Powiatu Siedleckiego zapłatę  

jednogłośnie postanowił (zał. nr 30): 

 przekazać powodowi zasądzoną wyrokiem Sądu Apelacyjnego kwotę (wyrok sądu II 

instancji jest prawomocny, podlega wykonaniu), 

 wnieść do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego                              

w Lublinie. 



Skutki finansowe: 114577,40 zł + ustawowe odsetki od 10.05.2017 r. do dnia zapłaty, 11146 zł 

– koszty procesu, 9779 zł – koszty procesu w postępowaniu odwoławczym. 

 

Ad. pkt 29 

            Zarząd Powiatu, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia                    

8 maja 2018 r. sygn.. akt I C 2635/17  z powództwa przeciwko Powiatowi Siedleckiemu                    

o zapłatę oraz Sądu Okręgowego sygn. akt V Ca 433/18 w sprawie z powództwa przeciwko 

Powiatowi Siedleckiemu o zapłatę kwoty 57468,70 zł na skutek apelacji Powiatu Siedleckiego 

od wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach, jednogłośnie postanowił o odstąpieniu od wykładni, 

że opinie sanitarne limitują liczbę miejsc w placówkach (MOW w Gostchorzy, MOW                                

w Wojnowie)  (zał. nr 31). 

Zarząd Powiatu postanowił, aby kontrole w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 

przeprowadzane były przez przynajmniej 3-osobowe komisje pracowników Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 30 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                    STAROSTA 

                                                                                            /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


