
Protokół Nr 2/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 19 grudnia 2018 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, uzupełnionego o pkt 4a i 4b. 

2. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

12 grudnia 2018 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej                     

Gminie Zbuczyn. 

4. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu oraz zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosków Komisji do  projektu budżetu Powiatu Siedleckiego na 2019 rok, 

przedłożonych przez Przewodniczących Komisji:  

 Budżetu – pismo BR.0012.2.1.2018 z dnia 12.12.2018 r., 

 Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo 

BR.0012.5.1.2018 z dnia 12.12.2018 r., 

 Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo 

BR.0012.4.1.2018 z dnia 11.12.2018 r., 

 Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pismo BR.0012.3.1.2018 z dnia 

11.12.2018 r., 

 Rewizyjnej – pismo BR.0012.1.1.2018 z dnia 14.12.2018 r. 

4a. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022, po wprowadzeniu poprawek 

merytorycznych Komisji Rady Powiatu. 

4b. Przyjęcie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego, po 

wprowadzeniu poprawek merytorycznych Komisji Rady Powiatu.  

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił 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. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W                                

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 93/2 w obrębie Pieńki, 

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

w imieniu którego wystąpił „KRANZ-GAZ” Siemiatycze ul. Chopina 34                        

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                       

w miejscowości Mokobody  (działka ewid. nr 1564) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia, 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa ul. Krucza 6/14 w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia 

PE 110 x 6,3 RC na działce ewid. nr 380/1 w miejscowości Kaczory                                 

gm. Wiśniew”, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków-Kolonia  

(działki ewid. nr: 533/1, 91/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 381/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków-Kolonia 

(działki ewid. nr: 533/1, 91/3) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 381/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki 

(działka ewid. nr 69) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 83/2, 

 Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul.  Brzeska 139 w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie-Piegawki 

(działka ewid. nr 69) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 



przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                           

na działce ewid. nr 83/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3636W w miejscowości Borki-Kosiorki 

(działka ewid. nr  80/2) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 16/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki-Kosiorki 

(działka nr ew. 80/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                             

na działce ewid. nr 16/2, 

 PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67 w sprawie 

zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3604W 

obręb Broszków (działka ewid. nr 1418) przyłącza kablowego SN 15 kV PKP1 

relacji RPZ Kotuń – PT Kotuń, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W                                 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 773/2 w obrębie Koszewnica, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania  

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz 

(działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 155/7, 

 w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Kornica. 

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

budowlane. 

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

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

9. Rozpatrzenie prośby członka Zarządu Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie                           

16 pucharów dla zwycięzców plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców 2018 roku. 

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego 

EUROLINGUA w Siedlcach o pomoc w zorganizowaniu prezentów rzeczowych                                       



i materialnych dla dzieci z Domów Dziecka oraz dzieci niepełnosprawnych biorących 

udział w XVI Gali Noworoczno-Charytatywnej „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie                                          

i międzynarodowo”, organizowanej w dniu 19 stycznia 2019 r. 

11. Akceptacja projektu aneksu nr 4/2018 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

12. Akceptacja projektu aneksu nr 5/2018 do umowy nr RS.640.1.U-2.2014  z dnia 

23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach. 

13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 4 lutego 2002 r.                        

w sprawie powierzenia Miastu Siedlce powiatowych zadań z zakresu oświaty 

dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych                         

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki.  

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu  

Powiatu w dniu 12 grudnia 2018 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbuczyn (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 2), skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu: 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2018 – 2022,  



 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez 

Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 roku, 

 w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku, 

 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego, 

 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, 

 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich, 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego                                      

do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

               Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął poprawki zgłoszone przez merytoryczne                     

Komisje Rady Powiatu: 

 Budżetu – zawarte w piśmie BR.0012.2.1.2018 z dnia 12.12.2018 r., 

 Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – zawarte w piśmie 

BR.0012.5.1.2018 z dnia 12.12.2018 r., 

 Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – zawarte w piśmie 

BR.0012.4.1.2018 z dnia 11.12.2018 r., 

 Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – zawarte w piśmie BR.0012.3.1.2018                       

z dnia 11.12.2018 r., 

 Rewizyjną – zawarte w piśmie BR.0012.1.1.2018 z dnia 14.12.2018 r. 

i uwzględnił je w całości w: 

 projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2019 – 2022, 

 projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                            

i Petycji zawartą w piśmie BR.0012.46.1.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. (zał. nr 3).  

 

Ad. pkt 4a 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022,                                           



po wprowadzeniu poprawek merytorycznych Komisji Rady Powiatu (zał. nr 4) i skierował                     

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 4b 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 

Powiatu Siedleckiego, po wprowadzeniu poprawek merytorycznych Komisji Rady Powiatu 

(zał. nr 5) ) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć wniosek 

Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/27 z pełnomocnictwa którego wystąpił  

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. W związku ze skomplikowaną istotą sprawy zawartej we 

wniosku Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wydłużeniu terminu jej załatwienia                             

do 60 dni.  

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W                                

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 93/2 w obrębie Pieńki gm. Domanice, 

określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                      

w miejscowości Mokobody  (działka ewid. nr 1564) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie                              

z wnioskiem, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia 

PE 110 x 6,3 RC na działce ewid. nr 380/1 w miejscowości Kaczory gm. Wiśniew”                      

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.86.2018 z dnia                      

4 czerwca 2018 r., 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości 

Żelków-Kolonia gm. Siedlce (działki ewid. nr: 533/1, 91/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 381/4 o powierzchni 55 m2 w terminie 

20.12.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3606W w miejscowości 

Żelków-Kolonia gm. Siedlce (działki ewid. nr: 533/1, 91/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 381/4 

o powierzchni 2,91 m2 na okres 20.12.2018 r. – 31.12.2048 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  3662W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki gm. Mokobody (działka ewid. nr 69) poprzez umieszczenie przyłącza  

kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 83/2                                      

o powierzchni 1,48 m2 na okres 20.12.2018 r. – 31.12.2048 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 3662W w miejscowości 

Zaliwie-Piegawki gm. Mokobody (działka ewid. nr 69) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 83/2 o powierzchni 8 m2 w terminie 20.12.2018 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie                          

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3636W w miejscowości 

Borki-Kosiorki gm. Wiśniew (działka ewid. nr  80/2) poprzez umieszczenie przyłącza  

kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 16/2                                        

o powierzchni 0,90 m2  na okres 20.12.2018 r. – 31.12.2048 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 3636W w miejscowości Borki-

Kosiorki gm. Wiśniew (działka nr ew. 80/2) w celu prowadzenia robót polegających                

na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                    



na działce ewid. nr 16/2 o powierzchni 0,90 m2 w terminie 20.12.2018 r., ustalił opłatę 

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

 odmówił wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3604W obręb Broszków gm. Kotuń (działka ewid. nr 1418) przyłącza kablowego SN 

15 kV PKP1 relacji RPZ Kotuń – PT Kotuń, zgodnie z załącznikiem mapowym, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W                                 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 773/2 w obrębie Koszewnica gm. Kotuń, 

określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                    

w miejscowości Błogoszcz gm. Siedlce (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 155/7, 

zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na sprzedaż drewna  pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3671W w miejscowości Kornica.  

Dochód ze sprzedaży drewna: 

1,3 m3  x  110 zł/m3  netto = 143 zł netto 

143 zł  +  8%  VAT  =  154,44 zł  brutto. 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2/6/2018 w sprawie dysponowania 

nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2/7/2018 w sprawie powołania 

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

znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę członka Zarządu Tygodnika Siedleckiego                          

(zał. nr 9) jednogłośnie postanowił o ufundowaniu 16 pucharów z grawertonami, za kwotę do 

1200 zł /dział 750/, dla zwycięzców plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców 2018 r. 

 

 



Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Europejskiego Centrum Szkolenia 

Językowego EUROLINGUA w Siedlcach (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił dofinansować 

kwotą do 500 zł /dział 750/ zakup upominków dla dzieci – uczestników XVI Gali Noworoczno-

Charytatywnej „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie i międzynarodowo”. Gala 

zorganizowana zostanie w dniu 19 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach 

w Sali Podlasie. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 4/2018 do umowy                         

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 5/2018 do umowy                       

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

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2018 r. 

porozumienia z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce powiatowych 

zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki 

(zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 14 

            Pani Bożena Zbieć – kierownik Wydziału Dróg poinformowała Zarząd Powiatu                           

o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (zał. nr 14). 

 

Na tym protokół zakończono.                                                       STAROSTA 

                                                                                               /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


