
Protokół Nr 1/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 12 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. 

2. Przyjęcie protokołu nr 223/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

30 listopada 2018 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu                               

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentacji Powiatu Siedleckiego przy zaciąganiu 

kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów 

wartościowych. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian                    

w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej uchwałę                         

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                  

2018 – 2022. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia wydatków 

nie wygasających z końcem 2018 roku.   

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie delegowania radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego. 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody                    

na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości                     

na cele budowlane. 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

 PGE Dystrybucja S.A. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. 

„Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 

SN 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 

nn 0,4 kV ze złączem ZK w miejscowości Uziębły i Hołubla gm. Paprotnia”, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W                               

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 197/5 obręb Kępa gm. Kotuń, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                                       

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

(działka ewid. nr 369/2), 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W                                  

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 985/3 w obrębie Stare Okniny                            

gm. Wiśniew, 

 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 3685W w miejscowości Ujrzanów                    

gm. Siedlce (działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1311,   

 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 3665W w miejscowości Wólka Soseńska 

gm. Mordy (działka ewid. nr 454) w celu budowy przyłącza kablowego nn                      

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 115/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                         

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 526, 91/6, 91/3) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego (działka ewid. nr 91/5), 

 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 3632W                            



w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce  (działka ewid. nr 177) w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 BEST Groups, Osiedle Grunwaldzkie 3/32 Mrągowo w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3644W w celu remontu zjazdu publicznego na 

działkę ewid. nr 653/3 w miejscowości Nowe Iganie gm. Siedlce, 

 Wójta Gminy Siedlce, w imieniu którego wystąpił DROG-SAN Purzec 57                    

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                          

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

kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią na wysokości działki 

ewid. nr 42/9), 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3605W w miejscowości Gołąbek gm. Skórzec 

(działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 327/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka ewid. 

nr 1341) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr  327/3, 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

140) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod 

jezdnią) na wysokości działki ewid. nr 111, 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3631W w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 

124) w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod 

jezdnią) na wysokości działki ewid. nr 127, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                    

w miejscowości Pustki gm. Siedlce (działka ewid. nr 73)  w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka ewid.                      

nr 83/2), 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. 



nr 1552) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce  ewid. nr 1440/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice gm. Siedlce 

(działka nr ew. 699/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                          

na działce ewid. nr 707/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr  3617W w miejscowości Golice gm. Siedlce 

(działka ewid. nr 699/1) poprzez umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 707/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 1552) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

nr 1440/2, 

 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, 

 Zakład Elektrotechniczny Zeltech Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, 

budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV w m. Mordy                        

gm. Mordy”, 

 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 3656W w miejscowości Okniny Podzrdój 

gm. Wiśniew (działka ewid. nr 1594/1) w celu budowy przyłącza 



elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid.  nr 973, 

 Pana Mirosława Świderskiego radnego wsi Gołąbek o ujęcie w planach 

inwestycyjnych wykonania nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej                  

nr 3605W na odcinku od Zakładu UNIKOST do miejscowości Skórzec –                    

2470 mb, 

 Pana Mirosława Świderskiego radnego wsi Gołąbek o ujęcie w planach 

inwestycyjnych wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3605W                       

w miejscowości Gołąbek, ul. Osiedlowa - długości 1386 mb, 

 w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                     

w pasie drogowym drogi powiatowej, nr 3602W Żeliszew Podkościelny – 

Koszewnica – droga nr 2, złożonego w miejscowości Koszewnica  .     

14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu miejsca przed budynkiem Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 dla Sport-Premium w Warszawie ul. 

Denarowa 25, pod gablotę informacyjną. 

15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach                          

o wsparcie finansowe w postaci ufundowania bonów podarunkowych dla zwycięzców 

konkursu „Chatka z piernika w bożonarodzeniowej szacie” planowanego w dniu                  

19 grudnia 2018 r. w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. 

16. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo Powiatu Siedleckiego                       

w 2019 r. w  „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, 

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych. 

17. Przyjęcie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych                      

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie                  

w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

powiatu siedleckiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie desygnowania delegata                                 

na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 



20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska 

Lokalna Organizacja Turystyczna”. 

21. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 223 z dnia 30 listopada 2018 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/1/2018 w sprawie upoważnienia 

przez Zarząd Powiatu, członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu Powiatu (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/2/2018 w sprawie reprezentacji 

Powiatu Siedleckiego przy zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń                      

i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                            

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

(zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                                  

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie powiatu na 2018 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 



lata 2018 – 2022 (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                      

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 (zał. 

nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu  z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                      

w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku  (zał. nr 7) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                      

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego  (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                          

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. Zarząd zaproponował do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego radnych: 

 Pana Witolda Kąkola, 

 Pana Jana Osieja. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                        

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej (zał. nr 9)                         

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

merytorycznej Komisji. 

 

 

 



Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/4/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

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

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił: 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa napowietrzno-kablowej 

sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, stacji 

transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV ze 

złączem ZK w miejscowości Uziębły i Hołubla gm. Paprotnia” w zakresie 

objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr 6853.1.35.2018 z dnia                         

14 listopada 2018 r., 

  zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 197/5 obręb Kępa gm. Kotuń, 

określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W                                       

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 379/2) gm. Paprotnia w celu 

budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 369/2) zgodnie z załącznikiem 

mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W                                  

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 985/3 w obrębie Stare Okniny                            

gm. Wiśniew, określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                    

w miejscowości Ujrzanów gm. Siedlce (działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy 

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

1311 zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W                         

w miejscowości Wólka Soseńska gm. Mordy (działka ewid. nr 454) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 115/1 zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie                      

z wnioskiem, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                         

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 526, 91/6, 91/3) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego (działka ewid. nr 91/5) zgodnie z załącznikiem mapowym,                        

na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                      

w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce  (działka ewid. nr 177) w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia zgodnie z załącznikiem mapowym,                                

na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3644W w celu remontu 

zjazdu publicznego na działkę ewid. nr 653/3 w miejscowości Nowe Iganie gm. 

Siedlce, w dniach: 17 – 21 grudnia 2018 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 Błogoszcz  (działka ewid. nr 87) w celu budowy kanalizacji 

sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią na wysokości działki ewid. nr 42/9) 

zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3605W                                         

w miejscowości Gołąbek gm. Skórzec (działka ewid. nr 1341) poprzez 

umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce  ewid. nr 327/3, o powierzchni 7,44 m2 na okres 13.12.2018 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 3605W                                           

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn                       

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr  327/3 o powierzchni                

111 m2 w terminie – 13.12.2018 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 gm. Siedlce (działka ewid. nr 140) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią)                                    



na wysokości działki ewid. nr 111) zgodnie z załącznikiem mapowym,                                

na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W                          

w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce (działka ewid. nr 124) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej (przecisk poprzeczny pod jezdnią)                                    

na wysokości działki ewid. nr 127 zgodnie z załącznikiem mapowym,                                

na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                    

w miejscowości Pustki gm. Siedlce (działka ewid. nr 73)  w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działka ewid.                          

nr 83/2) zgodnie z załącznikiem mapowym, na warunkach zgodnie                             

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3615W                                        

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) poprzez umieszczenie przyłącza  

kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 1440/2 na 

okres 13.12.2018 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 3617W                                          

w miejscowości Golice gm. Siedlce (działka nr ew. 699/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 707/2 o powierzchni 27 m2                               

w terminie – 13.12.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  3617W                                       

w miejscowości Golice gm. Siedlce (działka ewid. nr 699/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza  kablowego  nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce  ewid. nr 707/2 o powierzchni 0,68 m2  na okres 13.12.2018 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 3615W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 



zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1440/2 o powierzchni 5,38 m2 , 

w terminie – 13.12.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy 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, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, 

budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV w m. Mordy gm. 

Mordy”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach                                     

nr D.6853.1.65.2018 z dnia 14 maja 2018 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                      

w miejscowości Okniny Podzdrój gm. Wiśniew (działka nr ew. 1594/1) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid.  nr 973, na warunkach zgodnie z wnioskiem, 

 rozpatrzył wniosek Pana Mirosława Świderskiego radnego wsi Gołąbek                      

o ujęcie w planach inwestycyjnych wykonania nowej nawierzchni asfaltowej 

drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od Zakładu UNIKOST do miejscowości 

Skórzec – długości 2470 mb. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości 

budżetu powiatu nie widzi możliwości wykonania w najbliższym czasie nowej 

nawierzchni asfaltowej powyższego odcinka drogi powiatowej, 

 rozpatrzył wniosek Pana Mirosława Świderskiego radnego wsi Gołąbek                     

o ujęcie w planach inwestycyjnych wykonania chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek, ul. Osiedlowa - długości 1386 

mb. Zarząd, z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie widzi 

możliwości wykonania w najbliższym czasie w/w chodnika w ciągu drogi 

powiatowej, 



 wyraził zgodę na sprzedaż drewna, pochodzącego z wycinki drzew rosnących                 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny – 

Koszewnica – droga nr 2, złożonego w miejscowości Koszewnica. 

Skutki finansowe: 

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

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

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem, dotyczącym najmu miejsca pod 

gablotę informacyjną przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy                                   

ul. Piłsudskiego 40, dla Sport-Premium sp. z o.o. w Warszawie ul. Denarowa 25 (zał. nr 12), 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy najmu na czas określony - okres jednego 

roku od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zarząd ustalił czynsz na 2019 r. w wysokości 

2 800 zł netto rocznie.     

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                  

w Suchożebrach (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił o ufundowaniu bonów podarunkowych 

za kwotę do 1 000 zł /dział 750/ dla zwycięzców konkursu „Chatka z piernika                                                  

w bożonarodzeniowej szacie”. Konkurs zaplanowany jest na 19 grudnia 2018 r.                                        

w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

Ad. pkt 16 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na uczestnictwo Powiatu Siedleckiego                       

w 2019 r. w  „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy 

pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 15). 

 

 



Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1/5/2018 w sprawie wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (zał. nr 17)                         

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

merytorycznej Komisji. Zarząd jednogłośnie zaakceptował kandydaturę Pana                                    

Karola Tchórzewskiego Starosty Siedleckiego, jako delegata Powiatu Siedleckiego na 

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą 

„Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” (zał. nr 18) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. Zarząd 

upoważnił Panią Małgorzatę Cepek Wicestarostę Siedleckiego, do reprezentowania Powiatu 

Siedleckiego w pracach stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”. 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Zdzisława Sipiery Wojewody 

Mazowieckiego  z dnia 7 grudnia 2018 r. (zał. nr 19) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

protokółował Jan Kołodyński 

Wydz. Organizacyjny 

 

                                                                                                   STAROSTA 

                                                                                          /-/ Karol Tchórzewski 



 


