
Protokół Nr 4/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 4 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 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

19 grudnia 2018 r. oraz protokołu nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu                         

w Siedlcach w dniu 28 grudnia 2018 r. 

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

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

4. 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. 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wygaszenia decyzji Zarządu Powiatu:                  

I-7332-1-28/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r., I-7332-1-53/-05/-06 z dnia                        

2 stycznia 2006 r., I-7332-1-16/06 z dnia 19 czerwca 2006 r., I-7332-1-23/06           

z dnia 11 lipca 2006 r., I-7332-1-49/05/06 z dnia 16 października 2006 r. oraz 

wydanie decyzji kontynuujących zezwolenie na umieszczenie urządzeń obcych 

w pasach drogowych, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25 z sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn gm. Siedlce (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy przyłącza 



kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                         

na działce ewid. nr 287/7, 

 Wójta Gminy Suchożebry w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3615W w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry poprzez umieszczenie 

sieci wodociągowej w rurze stalowej Ø 219, 

 Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. Warszawa ul. Konstruktorska 4 w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Korczew 

poprzez umieszczenie przyłącza energetycznej linii niskiego napięcia                             

do zasilania stacji bazowej PLUS GSM, 

 Wójta Gminy Wodynie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                  

nr 3647W w miejscowości Kamieniec gm. Wodynie poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej o powierzchni 26,63 m2 na okres (kontynuacja decyzji: D.7332-

1-13/08 z dnia 3.03.2008 r.), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W  w miejscowości 

Domanice-Kolonia gm. Domanice, działka ewid. nr 300 w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/27                      

o powierzchni 26 m2 w terminie 10.01.2019 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                   

w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice (działka ewid. nr 300) 

poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji 

sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/27, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                         

w miejscowości Osiny Górne gm. Mokobody (działka ewid. nr 182/1) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego do zasilania budynku na działce ewid.                  

nr 66, 

 Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń                                 

ul. Reymonta (działka ewid. nr 1260/3) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 921 w terminie 10.01.2019 r., 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3605W w miejscowości Kotuń ul. Reymonta 



(działka ewid. nr  1260/3) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 921/4, 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid.                  

nr 140) w celu budowy kanalizacji sanitarnej (dwa przeciski poprzeczne pod 

jezdnią na wysokości działki ewid. nr 210/4 – 86 oraz 209 – 84/1). 

6. Zapoznanie z opiniami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 

zawartymi w piśmie BR.0012.4.2.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

7. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody w wysokości 80 000 zł w dowód uznania 

zasług w dziedzinie wynalazczości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez                     

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 r. 

9. Przyjęcie projektu aneksu do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r.                         

w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej                                               

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                 

w Siedlcach. 

10. Przyjęcie projektu aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie powierzenia 

Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

powiatu siedleckiego. 

11. Przyjęcie projektu informacji określającej kwotę dotacji podmiotowej, sposób jej 

przekazywania, wykorzystania i kontroli dla samorządowej instytucji kultury – Dom 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na 2019 r. 

12. Przyjęcie rozliczenia przedłożonego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach, wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach 

Porozumienia Nr ZK/1/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. na sfinansowania zakupu 

nowego specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego. 

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  2/2018  z  posiedzenia  Zarządu 



Powiatu w Siedlcach w dniu 19 grudnia 2018 r. oraz protokół nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w Siedlcach w dniu 28 grudnia 2018 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/9/2019 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 jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek 

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. 

 

Ad. pkt 5 

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

 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr: I-7332-1-28/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r.                              

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 36416 

(nowy nr 3655W) w miejscowości Tworki poprzez umieszczenie sieci wodociągowej                        

o powierzchni 42,87 m2; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowościach Tworki w celu 

umieszczenia sieci wodociągowej o powierzchni 42,87 m2 w terminie od 1.01.2019 r. 

do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,                     

I-7332-1-53/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 36416W (nowy nr 3655W) w miejscowościach: 

Pluty, Daćbogi, Mroczki, poprzez umieszczenie sieci wodociągowej o powierzchni 

262,08 m2; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3655W w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczki, w celu 

umieszczenia sieci wodociągowej o powierzchni 262,08 m2 w terminie od 1.01.2019 r. 

do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,                  



I-7332-1-16/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 36415 (nowy nr 3654W) w miejscowości Kaczory 

poprzez umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni                         

138,06 m2 ; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3654W w miejscowościach Kaczory w celu umieszczenia sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 138,06 m2 w terminie od 1.01.2019 r. 

do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, I-7332-

1-23/06 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 36415 (nowy nr 3654W) w miejscowości Łupiny 

poprzez umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 238,63 

m2; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3654W w miejscowościach Łupiny w celu umieszczenia sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami o powierzchni 238,63 m2 w terminie od 1.01.2019 r. 

do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, I-7332-

1-49/06 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 36416 (nowy nr 3655W) w miejscowościach: Pluty, 

Daćbogi, Mroczki, Kaczory, Łupiny, poprzez umieszczenie przyłączy wodociągowych 

o powierzchni 47,88 m2; zezwolił Wójtowi Gminy Wiśniew na kontynuację zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczki, 

Kaczory, Łupiny, w celu umieszczenia przyłączy wodociągowych o powierzchni 47,88 

m2 w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2039 r.; ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                          

w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                        

na działce ewid. nr 287/7, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska gm. Suchożebry poprzez umieszczenie sieci wodociągowej w rurze 

stalowej Ø 219 na okres 1.01.2019 r. – 31.12.2038 r. (kontynuacja decyzji nr: D.7332-

1-62/07 z dnia 18.12.2007 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości 

Korczew poprzez umieszczenie przyłącza energetycznej linii niskiego napięcia                    

do zasilania stacji bazowej PLUS GSM na okres 1.01.2019 – 31.12.2029 r. (kontynuacja 



decyzji: D.7332-1-69/05 z dnia 12.12.2005 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Kamieniec gm. Wodynie poprzez umieszczenie sieci wodociągowej o powierzchni 

26,63 m2 na okres 1.01.2019 r. – 31.12.2038 r. (kontynuacja decyzji: D.7332-1-13/08                     

z dnia 3.03.2008 r.), ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice-Kolonia gm. Domanice, działka ewid. nr 300 w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji 

sanitarnej zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/27 o powierzchni 26 m2 

w terminie 10.01.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice-Kolonia gm. Domanice (działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 252/27 na okres 10.01.2019 r. – 31.12.2035 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 3611W                                         

w miejscowości Osiny Górne gm. Mokobody (działka ewid. nr 182/1) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do zasilania budynku na działce ewid. nr 66, na warunkach 

określonych w załączniku, 

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

ul. Reymonta (działka ewid. nr 1260/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 921 w terminie 10.01.2019 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 

Kotuń ul. Reymonta (działka ewid. nr  1260/3) poprzez umieszczenie przyłącza  

kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 921/4 na okres 

10.01.2019 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 3632W                                     

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

kanalizacji sanitarnej (dwa przeciski poprzeczne pod jezdnią na wysokości działki ewid. 

nr 210/4 – 86 oraz 209 – 84/1) na warunkach określonych w załączniku. 

 

Ad. pkt 6 

          Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia                                   

i Opieki Społecznej  zawartymi w piśmie BR.0012.4.2.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.                               

(zał. nr 3). 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu, z uwagi na brak podstaw prawnych jednogłośnie nie przeznaczył 

środków finansowych w kwocie 80 000 zł, w dowód uznania zasług w dziedzinie 

wynalazczości (zał. nr 4). Zarząd Powiatu zasugerował, aby zainteresowany zwrócił się                             

z wnioskiem o pozyskanie środków finansowych do Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP), mającej swoją siedzibę w Warszawie ul. Pańska 81/83;                                     

00 – 834 Warszawa; tel. 48224328080 – agencji rządowej – centralnego organu administracji 

podległego Ministrowi Rozwoju – zarządzającej  funduszami pochodzącymi z budżetu państwa 

i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

rozwój zasobów ludzkich.   

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/10/2019 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych                      

w 2019 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do porozumienia zawartego                            

w dniu 26 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej 

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach                     

(zał. nr 6). 



Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do oszacowania kosztów 

uruchomienia i prowadzenia przez Powiat Siedlecki Powiatowego Urzędu Pracy, 

obsługującego mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 

2001 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki 

publicznej na obszarze powiatu siedleckiego (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt informacji określającej kwotę dotacji 

podmiotowej, sposób jej przekazywania, wykorzystania i kontroli, dla samorządowej instytucji 

kultury – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na 2019 r. (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie przedłożone przez Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, wydatkowania środków finansowych 

otrzymanych w ramach Porozumienia Nr ZK/1/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.                                             

na sfinansowania zakupu nowego specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 13 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                 STAROSTA 

                                                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


