
Protokół Nr 12/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 6 marca 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 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

27 lutego 2019 r. 

3. Zatwierdzenie wysokości dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek 

niepublicznych na 2019 rok prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka 

samorządu terytorialnego według metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu 

Siedleckiego. 

4. Rozliczenie budżetu 2019 rok w dz.801 i 854 wg metryczki subwencji oświatowej. 

5. Rozpatrzenie oferty Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach 

dotyczącej realizacji usługi z zakresu wycinania samosiewek drzew i krzewów oraz 

pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działki ewid. 

nr: 177, 287/6) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu 

zasilenia nieruchomości na działce ewid. nr 287/7, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działki ewid. 

nr: 177, 287/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 287/7, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W, w celu budowy 

zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 457 w miejscowości Grodzisk, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W, w celu budowy 

zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 921/11 w miejscowości Kotuń, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W,                    

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 359/1 w obrębie Pruszyn, 

 PSG sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów, w imieniu której 

wystąpił pracownik firmy JT Projekt ul. Płochocińska 111/111 Warszawa,                      

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                         

w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177), na 

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 698 w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                                   

w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

375/1, 367/1, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki 

(działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 600/2, 

 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 3663W w miejscowości 

Góry (działka ewid. nr 448) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 531/1, 

 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 3622W                                     

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 173/3, 173/5) w celu budowy 

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

nr 173/4, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W,                   

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 254 w obrębie Krześlinek, 

 PWiK w Siedlcach ul. Leśna 8, w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 



155/1), w celu budowy kanalizacji sanitarnej z trzema studniami rewizyjnymi 

oraz sieci wodociągowej z dwoma hydrantami naziemnymi na dł. 80 mb, 

 Wójta Gminy Kotuń, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w części decyzji                                             

o warunkach zabudowy dla inwestycji przewidzianej do realizacji w zabudowie 

jednorodzinnej na działce ewid. Nr 180/6 w miejscowości Jagodne. 

7. Przyjęcie projektu ogłoszenia o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Knychówek. 

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                         

w Stoku Lackim o pomoc finansową na zakup nagród dla laureatów konkursu 

plastycznego organizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat 

Autyzmu. 

9. Rozpatrzenie prośby Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego AVES w Stoczku 

Łukowskim o przekazanie materiałów promocyjnych do rozdysponowania wśród 

uczestników X Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem 

zdobywała wiara…” 5-7 kwietnia 2019. 

10. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji realizacji projektu w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przewodnik 

po Powiecie Siedleckim”. 

11. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego „Niwa Tęczki” o wsparcie na zakup sprzętu 

sportowego, przeznaczonego do działalności Klubu.  

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie finansowe                        

na nagrody dla uczestników i laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  11/2019  z  posiedzenia  Zarządu  

Powiatu w Siedlcach w dniu 27 lutego 2019 r.   



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 1): 

1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg. metryczki 

subwencji oświatowej na 2019 rok: 

 Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy – 1394,88 zł; 

 Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy – 1350,05 zł; 

 Szkoła podstawowa przy MOW w Wojnowie – 1394,88 zł; 

 Gimnazjum przy MOW w Wojnowie – 1350.05 zł; 

W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wysokość 

dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego 

zgodnie z orzeczeniem.    

2.  Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg. metryczki 

subwencji oświatowej na 2019 rok: 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 4981,73 zł; 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 4981,73 zł. 

3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW                           

w wysokości 2490,87 zł miesięcznie. 

4. Podjąć działania w kierunku dostosowania liczby uczniów stanowiącą podstawę do 

przekazywania i rozliczania dotacji do liczby miejsc w MOW Gostchorz i Wojnów. 

5. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą 

uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem budżetu 2019 rok w dziale 801 i dziale 

854 wg metryczki subwencji oświatowej (zał. nr 2).  

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił: 

1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w: 

 SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 1 334 219,00 zł, 

 PPPP w Stoku Lackim -                                                                 211 020,00 zł, 

 Szkole Ponadgimnazjalnych w Mordach -                                     272 845,00 zł, 

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -                                      27 037,00 zł, 

 pozostała działalność -                                                                     13 033,00 zł, 

w łącznej kwocie -                                                                             1 858 154,00 zł 



ze środków własnych powiatu bez dokonywania korekty. 

2. Zwiększyć plan na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW w Stoku Lackim 

i PPPP w Stoku Lackim o kwotę -                                                     77 952,00 zł 

ze środków subwencji oświatowej. 

3. Zwiększyć plan dotacji dla niepublicznych MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę 

łączną dla wszystkich zadań -                                                           180 166,00 zł 

ze środków subwencji oświatowej przyjmując za podstawę wielkości liczbowe danych 

statystycznych uczniów/wychowanków wykazanych w SIO na 30.09.2018 r. 

Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                          

w Stoku Lackim do przedstawienia działań oszczędnościowych zmierzających do ograniczenia 

wydatków o kwotę 300 000 zł w zadaniu nr 4 pn. „Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW               

w Stoku Lackim” oraz  do ograniczenia wydatków o kwotę 700 000 zł w zadaniu nr 5 pn. 

„SOSW w Stoku Lackim”. 

Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                           

w Stoku Lackim do przedstawienia działań oszczędnościowych zmierzających do ograniczenia 

wydatków o kwotę 150 000 zł w zadaniu nr 7 pn. „PPPP w Stoku Lackim”.  

Rozliczenie działań oszczędnościowych należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w Siedlcach                   

w terminie do 11.03.2019 r. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie oferty 

Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dotyczącej realizacji usługi 

z zakresu wycinania samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach 

drogowych dróg powiatowych, po przedłożeniu przez Wydziału Dróg informacji na których 

drogach powiatowych Spółdzielnia wykonywać będzie w/w usługę oraz jaki będzie koszt 

realizacji usługi.    

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                          

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 287/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia nieruchomości na działce ewid. 

nr 287/7, na okres 8.03.2019 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                 

w miejscowości Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego działkę ewid. nr 287/7 w terminie 8.03.2019 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie                                     

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W, w celu 

budowy zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 457 w miejscowości 

Grodzisk w dniu 8.03.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W, w celu 

budowy zjazdu indywidualnego na działkę ewid. nr 921/11 w miejscowości 

Kotuń w dniach 22-23.03.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W, 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 359/1 w obrębie Pruszyn, 

określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                         

w miejscowości Pruszyn ul. Dolina Liwca (działka ewid. nr 177), na 

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 698 w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia, na warunkach określonych we wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                                   

w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

375/1, 367/1, na warunkach określonych we wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                      

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 600/2, na warunkach określonych we wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                    

w miejscowości Góry (działka ewid. nr 448) w celu budowy przyłącza 



kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 531/1,                    

na warunkach określonych we wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie  pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                     

w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 173/3, 173/5) w celu budowy 

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

nr 173/4, na warunkach określonych we wniosku, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W, 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 254 w obrębie Krześlinek, 

określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                          

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

kanalizacji sanitarnej z trzema studniami rewizyjnymi oraz sieci wodociągowej 

z dwoma hydrantami naziemnymi na dł. 80 mb, na warunkach określonych                      

we wniosku, 

 nie wniósł sprzeciwu do zmian w części decyzji o warunkach zabudowy, znak: 

RTG.6730.33.2018.TK z dnia 14.11.2018 r.  

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt ogłoszenia o sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3617W 

Siedlce – Korczew, w miejscowości Knychówek (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił nie udzielać 

dofinansowania na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego organizowanego                          

w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, ze względu na ograniczone 

możliwości budżetu powiatu.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego AVES 

w Stoczku Łukowskim (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił nie przekazywać materiałów 

promocyjnych do rozdysponowania wśród uczestników X Międzynarodowego Turnieju Piłki 



Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara…” 5 – 7 kwietnia 2019, z uwagi na brak 

wystarczającej ilości materiałów promocyjnych. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na uczestnictwo w projekcie w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przewodnik po 

Powiecie Siedleckim” (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Klubu Sportowego „Niwa Tęczki”                          

w Tęczkach (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił nie udzielać dofinansowania na zakup sprzętu 

sportowego do działalności statutowej Klubu, z uwagi na brak podstaw prawnych.  

Działalność statutowa Klubu jest zadaniem własnym Gminy (w piśmie – odpowiedzi na prośbę 

Klubu należy podać przyczynę nie udzielenia dofinansowania zakupu sprzętu sportowego).  

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 500 zł na 

zakup nagród uczestnikom i laureatom eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 15 marca br. na Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach (zał. nr 9). Zarząd stoi na stanowisku, aby organizatorzy 

Turnieju przedłożyli informację o ilości uczestników i wykazie nagrodzonych. 

 

Ad. pkt 13 

            Brak wolnych wniosków. 

      

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                 

Protokółował Jan Kołodyński                                                       STAROSTA 

                                                                                             /-/ Karol Tchórzewski 

 


