
Protokół Nr 10/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 20 lutego 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 9/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

13 lutego 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku. 

5. Zajęcie stanowiska w sprawie koncepcji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                       

w Mordach w roku szkolnym 2019/2020 ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania bazy lokalowej. 

6. Zapoznanie z protokołem z negocjacji przeprowadzonych w dniu 12 lutego br.                              

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, w związku z wnioskiem Wójta Gminy 

Korczew o wykonanie chodnika w ciągu dróg powiatowych nr: 3620W, 3663W                           

w miejscowości Drażniew.   

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Knychówek. 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

 o nieodpłatne przekazanie drewna gat. topola pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Chlewiska, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 407/3 w obrębie Wilczonek                      

gm. Kotuń, 

 Usługi Techniczno-Handlowe TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie 

uzgodnienia projektu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz                                



z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Golice                             

gm. Siedlce, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie 

zadysponowania  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W w miejscowości 

Pluty gm. Paprotnia (działka ewid. nr 63/2) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 53/2,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W                                  

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 439/3 w obrębie Czepielin-

Kolonia gm. Mordy, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie 

zadysponowania  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W  w miejscowości 

Kownaciska gm. Suchożebry (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 218/1, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne 

gm. Mokobody na działkę ewid. nr 70/2, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie 

zadysponowania  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska gm. Suchożebry (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 220, 

 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na 

części działki nr 251/2 położonej w miejscowości Korczew dla inwestycji 

polegającej na remoncie budynku mieszkalnego zabytkowego – Pałacu 

Letniego, tzw. „Syberii”, w zespole pałacowym – wpisanym do rejestru 

zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem 397/A                  

z dnia 30.03.1990 r., 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie zmiany w części decyzji nr: 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.7332-1-49/06 z dnia 16 października 2006 r., 



 w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka.  

9. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach                          

o organizację spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz ufundowanie 

upominków dla kobiet zrzeszonych w organizacji. 

10. Przyjęcie projektu Regulaminu Konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. 

„Wypromuj swój Powiat”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                     

i kartograficzne w 2019 r. /dotyczy dz. 710, rozdz. 71012/. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                    

i kartograficzne w 2019 r. /dotyczy dz. 010, rozdz. 01005/. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                     

i kartograficzne w 2019 r. /dotyczy dz. 710, rozdz. 71095/. 

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  9/2019  z  posiedzenia  Zarządu  

Powiatu w Siedlcach w dniu 13 lutego 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/31/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 

(zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                                    

na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu. 

 

 



Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną przez dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach koncepcją pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                               

w Mordach w roku szkolnym 2019/2020 ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania bazy 

lokalowej (zał. nr 3).  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższą koncepcję z następującymi 

uwagami: 

1. Liczebność klas nie mniejsza niż 15 uczniów, 

2. Liczebność grup kształcenia zawodowego w poszczególnych zawodach nie mniejsza 

niż 5 uczniów, 

3. Powyższe warunki należy zawrzeć w warunkach naboru do klas wielozawodowych 

planowanych w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSP w Mordach.   

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z negocjacji przeprowadzonych w dniu                  

12 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, w związku z wnioskiem Wójta Gminy 

Korczew o wykonanie chodnika w ciągu dróg powiatowych nr: 3620W, 3663W                                          

w miejscowości Drażniew (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaakceptował wniosek dotyczący sprzedaży 

drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej                          

nr 3617W w miejscowości Knychówek (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

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

 o przekazaniu nieodpłatnie dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                    

w Chlewiskach drewna gatunek topola, pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Chlewiska, w ilości 7 m3, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 407/3 w obrębie Wilczonek, 



 pozytywnie uzgodnił projekt budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz                           

z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Golice                            

gm. Siedlce, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach                            

nr 6853.1.173.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                       

w miejscowości Pluty (działa ewid. nr 63/2) gm. Paprotnia w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 53/2, na warunkach określonych                                      

w załączniku, 

 zezwolił na lokalizację  zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W                                  

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 439/3 w obrębie Czepielin-

Kolonia gm. Mordy, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                         

w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry (działka ewid. nr 236) w celu 

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

ewid. nr 218/1, na warunkach określonych w załączniku, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                          

z drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne gm. Mokobody                    

na działkę ewid. nr 70/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                           

w miejscowości Kownaciska gm. Suchożebry (działka ewid. nr 236) w celu 

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

ewid. nr 220, na warunkach określonych w załączniku, 

 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na części działki                     

nr 251/2 położonej w miejscowości Korczew dla inwestycji polegającej na 

remoncie budynku mieszkalnego zabytkowego – Pałacu Letniego, tzw. 

„Syberii”, w zespole pałacowym – wpisanym do rejestru zabytków 

nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem 397/A z dnia 

30.03.1990 r., 

 zmienił w części decyzję nr I.7332-1-28/05/06 z dnia 2 stycznia 2006 r., poprzez 

zmianę zapisu: „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew na lata następne od 2006 roku 

za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…” 



na zapis: „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew od 2006 r. do 31.12.2039 r. za 

umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…”, nr I.7332-1-53/05/06 z dnia                   

2 stycznia 2006 r., poprzez zmianę zapisu „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew na 

lata następne od 2006 r. za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…” na 

zapis „ustala Wójtowi Gminy Wiśniew od 2006 r. do 31.12.2039 r. za 

umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej…”, I.7332-1-16/06 z dnia                           

19 czerwca 2006 r. poprzez zmianę zapisu: „Termin umieszczenia sieci 

wodociągowej z przyłączami ustala się od 24.06.2006 r. przez okres eksploatacji 

urządzenia”, na zapis „Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami 

ustala się od 24.06.2006 r. do 31.12.2039 r.”, I.7332-1-23/06 z dnia 11 lipca 

2006 r. poprzez zmianę zapisu „Termin umieszczenia sieci wodociągowej                      

z przyłączami ustala się od 25.07.2006 r. – przez okres eksploatacji urządzenia”, 

na zapis „Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami ustala się od 

25.07.226 r. do 31.12.2039 r.”, I.7332-1-49/06 z dnia 16 października 2006 r., 

poprzez zmianę zapisu „Termin umieszczenia sieci wodociągowej                                      

z przyłączami ustala się od 20.10.2006 r. – przez okres eksploatacji urządzenia”, 

na zapis „Termin umieszczenia sieci wodociągowej z przyłączami ustala się od 

20.10.2006 r. do 31.12.2039 r.”, 

 wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Łączka w ilości 

1,09 m3 . 

Skutki finansowe: 1.09 m3 x 108 zł/m3 = 117,72 zł brutto.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 

1600 zł brutto (dział 750, rozdz. 75095) na współorganizację Międzynarodowego Dnia Kobiet  

z udziałem Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu 

Regulaminu Konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat”                

(zał. nr 8). Zarząd stoi na stanowisku, aby dokonać zmiany formy nagrody za najlepsze hasło. 

 

 



Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/32/2019 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2019 r. (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/33/2019 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2019 r. (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/34/2019 w sprawie planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2019 r. (zał. nr 11).  

 

Ad. pkt 14 

            Brak wolnych wniosków.  

 

  Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                   STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                          /-/ Karol Tchórzewski 

 


