
Protokół Nr 6/2015
Z posiedzenia Zarządu Po wiatu 

w dniu 23 lutego 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wlcestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

3. Rozpatrzenie prośby dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Siedlcach o ufundowanie nagrody dla jednego z laureatów XXV edycji Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu.

4. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Akademia Kawashi o dofinansowanie 

wyjazdu zawodników na międzynarodowe zawody Irish Open, organizowane

w Dublinie w dniach 5-9 marca br.

5. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

6. Rozpatrzenie prośby dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach 

o dofinansowanie zakupu nagród laureatom V Diecezjalnego Konkursu 

Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”.

7. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumień z gminami 

powiatu siedleckiego w zakresie prowadzenia przedszkola specjalnego.

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o ufundowanie nagród 
dla dzieci i młodzieży - finalistów eliminacji powiatowych XXXVIII edycji 

ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

10. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Oddziału 

Regionalnego w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 



o ufundowanie części nagród rzeczowych dla laureatów etapów powiatowych 

konkursów:

• V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”,

• VI edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, 

higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
11. Rozpatrzenie wniosków:

• w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki 65 szt. 

drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3635 W w miejscowości 
Rakowiec,

• mieszkańców wsi Rzążew o wykonanie nowej nawierzchni na drodze 

powiatowej nr 3 640W, na odcinku od wsi Rzążew do skrzyżowania z drogą 
Siedlce-Mordy-Łosice,

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 

165 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W 

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/1) w celu umieszczenia 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów,

• „Selpol” S.A. Łódź ul. Ratajska 14/18 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie 

pasa drogi powiatowej nr 3605W (działka nr ew. 570/1) w miejscowości 

Dąbrówka Stany w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów,

• Elmaz Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W 

w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu wykonania przyłącza 

energetycznego kablowego nn, przyłącza napowietrznego nn, słupa nn, 
do zasilania działki nr ew. 416,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek 

(działka nr ew. 80) w celu umieszczenia urządzeń: przyłącza kablowego nn, 

słupa nn, przyłącza napowietrznego nn,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie wyrażenia zgody 

na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości

Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu umieszczenia urządzeń 
związanych z budową linii kablowej SN,



• Zakładu Wykonawstwa Robót Elektrycznych ' Siedlce

ul. Widok 24 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogi powiatowej 

nr 3929W w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu 

wykonania linii kablowej SN,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie uzgodnienia 

projektu pn.: „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - napowietrznej 

i kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV słupowej, 
napowietrznej i kablowej linii nn 0,4 kV ze złączami kablowymi

w miejscowości Hołubią ul. Unitów Podlaskich gm. Paprotnia”,

• Usługi Techniczno Handlowe Tasta. Siedlce

ul. Poniatowskiego 29 w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Budowa sieci 
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami ul. Lipowa w miejscowości 

Rakowiec gm. Siedlce”,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego

wystąpił Ekobox S.A. Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3669W

w miejscowości Mordy ul. Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu budowy 

przyłącza kablowego energetycznego nn do budynku na działce nr ew. 1861,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego

wystąpił Ekobox S.A. Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku na działce nr ew. 890,

• PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21 A, z pełnomocnictwa którego

wystąpił Ekobox S.A. Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk w sprawie

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W
w miejscowości Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy przyłącza 

kablowego energetycznego nn do budynku na działce nr ew. 873/6,

• OTI Obsługa Techniczna Inwestycji Siedlce ul. H. Januszewskiej w sprawie 

uzgodnienia zamiennego projektu budowlanego w zakresie zmian lokalizacji 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości 
Rakowiec.

12. Wolne wnioski.



Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokołu nr 4/2015 z dnia

9 lutego 2015 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagrody dla laureata

XXV edycji powiatowej Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, organizowanego przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach (zał. nr 1). Środki finansowe na zakup 
nagrody w wysokości do 400 zł pochodzić będą z działu 750. Festiwal zorganizowany 

zostanie w maju br.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbą Prezesa Stowarzyszenia Akademia Kawashi 

w Siedlcach (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 750/ 

zakup biletów przejazdu dla zawodników z terenu powiatu siedleckiego wyjeżdżających 

na międzynarodowe zawody Irish Open 2015 /Puchar Świata w Sportowym Karate oraz 

Kick-Boxingu/. Zawody odbędą się w dniach 5-9 marca w Dublinie.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

motywacyjnego Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach, na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca br. do 31 sierpnia br., w wysokości 20 % 

stawki wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 3).

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł /dział 750/ 

zakup nagród dla laureatów Finału V Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana 

Pawła II”, który zorganizowany zostanie w dniu 28 kwietnia br. w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach (zał. nr 4).



Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził zmiany w arkuszu organizacyjnym 

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim, wprowadzone 

aneksem nr 3 od dnia 20.01.2015 na rok szkolny 2014/2015 (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyć 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia z gminami powiatu 
siedleckiego w zakresie prowadzenia przedszkola specjalnego.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 

w Siedlcach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 6), 

jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży - 

finalistów eliminacji powiatowych XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Koszt zakupu nagród - 300 zł.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród 

rzeczowych dla laureatów etapów powiatowych konkursów, organizowanych przez Oddział 

Regionalny w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zał. nr 7):

• V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi” -

kwota dofinansowania do 400 zł /dział 750/,

• VI edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy

i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów - kwota dofinansowania 

do 600 zł /dział 900/.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na nieodpłatne przekazanie drewna pochodzącego z wycinki 5 szt. 
drzew /gatunek akacja/ rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Rakowiec na wysokości działki nr ew. 272, właścicielowi tej 

działki. Zezwolił na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego z wycinki 

60 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3635 W w miejscowości 



Rakowiec (w tym jedna sztuka drzewa gatunek grusza, nie wymaga 

zezwolenia na usunięcie) dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach,

• rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Rzążew o wykonanie nowej nawierzchni 

na drodze powiatowej nr 3640W na odcinku od miejscowości Rzążew

do skrzyżowania z drogą Siedlce-Mordy-Łosice. Zarząd nie widzi możliwości 

wykonania nowej nawierzchni na powyższym odcinku drogi w 2015 r., 
z uwagi na brak środków w budżecie powiatu na ten cel,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/1) w celu umieszczenia napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów w terminie 
od 24.02.2015 r. do 31.12.2055 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka nr ew. 570/1) w celu budowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu wykonania przyłącza energetycznego 

kablowego nn, przyłącza napowietrznego nn, słupa nn do zasilania działki 

nr ew. 416,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości 

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu umieszczenia urządzeń: przyłącza 

kablowego nn, przyłącza napowietrznego nn, słupa nn w terminie od 

24.02.2015 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości 

Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu umieszczenia urządzeń 

związanych z budową linii kablowej SN 15 kV w terminie od 24.02.2015 r. 
do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,

• zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości 

Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu wykonania linii kablowej 
SN 15 kV, w dniu 24.02.2015 r„

• uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - 

napowietrznej i kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

słupowej, napowietrznej i kablowej linii nn 0,4 kV ze złączami kablowymi 



w miejscowości Hołubią ul. Unitów Podlaskich gm. Paprotnia”, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3618W zgodnie z decyzją 

nr D.6853.1.137.2014 z dnia 20.10.2014 r.,

• uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz

z przyłączami ul. Lipowa w miejscowości Rakowiec gm. Siedlce”, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3635W zgodnie z decyzją 

nr D.6853.1.167.2014 z dnia 15.12.2014 r„

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości 
Mordy ul. Gliniana (działka nr ew. 1499) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1861,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości 
Wodynie (działka nr ew. 699) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 890,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Mokobody (działka nr ew. 426/2) w celu budowy przyłącza kablowego 

energetycznego nn do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 873/6),

• uzgodnił zamienny projekt budowlany w zakresie zmian lokalizacji kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Rakowiec,

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3635W.

Ad. pkt 12

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. w/z STAROSTY

Protokółował: Jan Kołodyński


