
Protokół Nr 11/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 27 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 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

20 lutego 2019 r. 

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

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

5. Przyjęcie projektu ogłoszenia o sprzedaży w formie licytacji ustnej drewna 

pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego. 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  

      Powiatowego w Siedlcach. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pracowni Projektowej ENSPRO sp. z o.o. Łyski 1A w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn. „Wprowadzenie linii kablowej SN 15 kV z pola 

rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Kamianki wraz                         

z kanalizacją teletechniczną”, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                     

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 511/2 – obręb Nowa 

Dąbrówka) w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 57, 

 Wójta Gminy Kotuń w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3675W w miejscowości Józefin (działki ewid. nr: 1228, 1404/1 - 



obręb Kotuń) w celu budowy kanalizacji sanitarnej dł. ok. 70 mb. oraz                                

4 hydranty p.poż. Dn 80 mm nadziemne z zasuwą odcinającą, 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                          

nr 3632W w miejscowości Błogoszcz, działki ewid. nr: 87, 42/16 poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid.                    

nr 42/14, 

 MONT-GAZ ul. Garwolińska 3/2 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3632W (działki ewid. nr: 87, 42/16) w miejscowości 

Błogoszcz  w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 42/14, 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                           

nr 3633W w miejscowości Stok Lacki, działka ewid. nr 535 poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid.                      

nr 332/25, 

  MONT-GAZ ul. Garwolińska 3/2 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 332/25. 

7. Akceptacja projektu aneksu nr 1/2019 do umowy nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r. 

dotyczącego wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie domu pomocy 

społecznej dla osób z chorobą  Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla 

osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”. 

8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania dotacji z budżetu powiatu dla 

Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu siedleckiego na modernizację                                       

i konserwację urządzeń wodnych. 

9. Zapoznanie z informacją w sprawie szacunkowych kosztów uruchomienia                                         

i prowadzenia przez Powiat Siedlecki Powiatowego Urzędu Pracy, obsługującego 

mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

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

„Wypromuj swój Powiat”. 

11. Wolne wnioski. 

 



Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  19/2019  z  posiedzenia  Zarządu  

Powiatu w Siedlcach w dniu 20 lutego 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/35/2019 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 podjął uchwałę Nr 11/36/2019 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt ogłoszenia o sprzedaży w formie licytacji 

ustnej drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 5a 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/37/2019 w sprawie zmiany  

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił: 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Wprowadzenie linii kablowej SN 

15 kV z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek 

Kamianki wraz z kanalizacją teletechniczną”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                     

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 511/2 – obręb Nowa 



Dąbrówka) w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 57, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                      

w miejscowości Józefin (działki ewid. nr: 1228, 1404/1 - obręb Kotuń) w celu 

budowy kanalizacji sanitarnej dł. ok. 70 mb. oraz 4 hydranty p.poż. Dn 80 mm 

nadziemne z zasuwą odcinającą, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                             

w miejscowości Błogoszcz, działki ewid. nr: 87, 42/16 poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 42/14, na okres 

28.02.2019 r. – 31.12.2044 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 3632W (działki ewid. 

nr: 87, 42/16) w miejscowości Błogoszcz  w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 42/14 w terminie 28.02.2019 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie                                     

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                             

w miejscowości Stok Lacki, działka ewid. nr 535 poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 332/25 na okres 

28.02.2019 r. – 31.12.2044 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 3633W (działka ewid. 

nr 535) w miejscowości Stok Lacki  w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 332/25 w terminie 28.02.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 7 

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

nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r. dotyczącego wsparcia realizacji zadania publicznego                                 



pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą  Alzheimera i innymi chorobami 

otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” 

(zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu nie przeznaczył środków finansowych w kwocie 100 000 zł dla 

Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu siedleckiego na modernizację                       

i konserwację urządzeń wodnych /3 głosy za, 1 radny – Pan Edward Kokoszka wstrzymał się 

od głosu/ (zał. nr 7). Powyższa decyzja Zarządu Powiatu podyktowana jest zmianą ustawy 

prawo ochrony środowiska, co  doprowadziło do zniesienia możliwości finansowania                                 

ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedsięwzięć związanych 

z gospodarka wodną.  

 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację w sprawie szacunkowych kosztów 

uruchomienia i prowadzenia przez Powiat Siedlecki Powiatowego Urzędu Pracy, 

obsługującego mieszkańców Powiatu Siedleckiego (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Regulamin Konkursu na hasło promujące                 

Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat” (zał. nr 9).  Zarząd zaakceptował wysokość 

nagrody finansowej w konkursie w kwocie 330 zł brutto /dział 750/. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński                                                 STAROSTA 

                                                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

 

 


