
Protokół Nr 178/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 12 lutego 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 177 z dnia 5 lutego 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 136/259/2017 Zarządu Powiatu 

w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem 

pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.

5. Przyjęcie informacji nt. wywróconego przez wiatr drzewa w pasie drogi powiatowej 

nr 3615 W Suchożebry - Mordy oraz zapoznanie z protokołem nr 1 z awaryjnej wycinki 

drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3615 W Suchożebry - Mordy.

6. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Przesmyki o przyjęcie do realizacji w 2018 r. zadania budowy 

chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Przesmyki,

• w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Korczew w celu remontu dwóch zjazdów na działkę 

nr ew. 285,

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego 

(działka nr ew. 43/2),

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

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 



w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3663W w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 495),

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 672) w terminie 14.02.2018 r.,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka nr ew. 988/2) 

w miejscowości Kłodzie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 672),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3636W obręb Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 357, 358).

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane.

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

9. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom:

• Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych w Mordach.

10. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 177 z dnia 5 lutego 2018 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 178/345/2018 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 136/259/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie 

ustalenia zasad gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na ponowienie oferty sprzedaży 220 m3 

drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego, składowanego na terenie nieruchomości Powiatu w miejscowości 

Broszków. Cena sprzedaży drewna, bez względu na gatunek wynosi 124,20 zł brutto za 1 m3. 

Sprzedaż drewna zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia zamieszczonego w Tygodniku 

Siedleckim i na stronie www.bip.powiatsiedlecki.pl

Zarząd zaakceptował projekt dokumentacji dotyczącej sprzedaży drewna, tj. treść ogłoszenia 

oraz regulamin sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego wraz z załącznikami (zał. nr 2).

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z porządku obrad punktu „Przyjęcie 

informacji nt. wywróconego przez wiatr drzewa w pasie drogi powiatowej nr 3615W 

Suchożebry - Mordy oraz zapoznanie z protokołem nr 1 z awaryjnej wycinki drzew rosnących 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3615 W Suchożebry - Mordy” (zał. nr 3). Zarząd nie 

widzi potrzeby rozpatrywania w/w punktu.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:

• wyraził zgodę Wójtowi Gminy Przesmyki na dofinansowanie w 2018 r. zadań 

budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przesmyki 

w miejscowościach: 1. Kaliski - w ciągu drogi powiatowej nr 3621 W, 2. Lipiny 

- w ciągu drogi powiatowej nr 3664W,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Korczew w celu remontu dwóch zjazdów na działkę nr ew. 285 

w dniach 13-14 lutego br.,



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku garażowego (działka 

nr ew. 43/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego 

(działka nr ew. 495),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

w miejscowości Kłodzie (działka nr ew. 988/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 672) w terminie 14.02.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka nr ew. 

988/2) w miejscowości Kłodzie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 672) 

na okres 14.02.2018 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W 

obręb Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego (działki nr ew.: 357, 358).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 178/346/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 6) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:



• w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

• w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Siedlecki,

• w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Siedlecki w 2018 r.,

• zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji 

Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej 

Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła 

Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim 

układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”,

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej,

• w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim,

• w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

skierował również:

• informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

powiatu siedleckiego w 2017 r.,

• informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2017 r.,

• informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2017 r.,

• informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2017 r.,

• informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 r.,

• sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego 

w 2017 r.,



• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2017 r.

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.

Zarząd Powiatu jednogłośnie dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w projekcie 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, 

sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania.

W § 2 pkt 5 projektu uchwały wprowadza się zmianę daty podjęcia z roku 2017 na rok 

2018. Było: „Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 

cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie 

czworograniastego grota włóczni o wym. 65 mm x 195 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie 

przylegających do drzewca obszyte są frędzlą złotą długości 5 cm. Strona prawa sztandaru 

Powiatu Siedleckiego (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu 

(godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata. Strona lewa sztandaru 

Powiatu Siedleckiego (na prawo od drzewca) - w polu białym herb Powiatu Siedleckiego, 

który stanowi 3/5 wysokości płata. Pod herbem zieloną majuskułą poziomy napis POWIAT 

SIEDLECKI. Na lewo i prawo od godła pionowo na czerwono daty 1809, 2017, nad herbem 

na czerwono data 1999. Litery i cyfry obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Wysokość 

liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 - utworzenie departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego, 

1999 - przywrócenie powiatu siedleckiego, 2018 - fundacja sztandaru i ustanowienie symboli 

powiatu siedleckiego). W górnych rogach płata gałązki dębowe o trzech liściach zielonych 

i dwóch żołędziach złotych - wymiar 185 mm x 185 mm (na terenie powiatu liczne rezerwaty 

przyrody i obszary chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów szypułkowych). Szarfa 

sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru. Wzór graficzny 

sztandaru określają załączniki nr 4 i 5”. Jest: „Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt 

kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca 

zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego grota włóczni o wym. 65 mm x 195 mm. 

Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są frędzlą złotą długości 

5 cm. Strona prawa sztandaru Powiatu Siedleckiego (na lewo od drzewca) przedstawia Orła 

Białego w czerwonym polu (godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości 

płata. Strona lewa sztandaru Powiatu Siedleckiego (na prawo od drzewca) - w polu białym 

herb Powiatu Siedleckiego, który stanowi 3/5 wysokości płata. Pod herbem zieloną majuskułą 

poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na lewo i prawo od godła pionowo na czerwono daty 

1809,2018, nad herbem na czerwono data 1999. Litery i cyfry obwiedzione czarną nicią - linią 



konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 - utworzenie departamentu siedleckiego 

i powiatu siedleckiego, 1999 - przywrócenie powiatu siedleckiego, 2018 - fundacja sztandaru 

i ustanowienie symboli powiatu siedleckiego). W górnych rogach płata gałązki dębowe 

o trzech liściach zielonych i dwóch żołędziach złotych - wymiar 185 mm x 185 mm (na terenie 

powiatu liczne rezerwaty przyrody i obszary chronione z dużym udziałem pomnikowych 

dębów szypułkowych). Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą 

sztandaru. Wzór graficzny sztandaru określają załączniki nr 4 i 5”.

W opisie Sztandaru Powiatu Siedleckiego wprowadza się zmianę daty z roku 2017 na rok 

2018. Było: „Sztandar Powiatu Siedleckiego

Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, 

przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego grota 

włóczni o wym. 65 x 195 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca 

obszyte są frędzlą złotą długości 5 cm.

Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu 

(godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata.

Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu białym herb Powiatu Siedleckiego, 

który stanowi 3/5 wysokości płata.

Pod herbem zieloną majuskułą poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na lewo i prawo od 

godła pionowo na czerwono daty 1809,2017, nad herbem na czerwono data 1999. Litery i cyfry 

obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 - 

utworzenie departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego, 1999 - przywrócenie powiatu 

siedleckiego, 2018 - fundacja sztandaru i ustanowienie symboli powiatu siedleckiego).

W górnych rogach płata gałązki dębowe o trzech liściach zielonych i dwóch żołędziach 

złotych - wymiar 185 x 185 mm (na terenie powiatu liczne rezerwaty przyrody i obszary 

chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów szypułkowych).

Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.

Wzór graficzny sztandaru - załączniki nr 4 i 5”

Jest: „Sztandar Powiatu Siedleckiego

Sztandar Powiatu Siedleckiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, 

przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego grota 

włóczni o wym. 65 x 195 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca 

obszyte są frędzlą złotą długości 5 cm.

Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu 

(godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata.



Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu białym herb Powiatu Siedleckiego, 

który stanowi 3/5 wysokości płata.

Pod herbem zieloną majuskułą poziomy napis POWIAT SIEDLECKI. Na lewo i prawo 

od godła pionowo na czerwono daty 1809, 2018, nad herbem na czerwono data 1999. Litery 

i cyfry obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Wysokość liter i cyfr 90 mm. (Daty 1809 

- utworzenie departamentu siedleckiego i powiatu siedleckiego, 1999 - przywrócenie powiatu 

siedleckiego, 2018 - fundacja sztandaru i ustanowienie symboli powiatu siedleckiego).

W górnych rogach płata gałązki dębowe o trzech liściach zielonych i dwóch żołędziach 

złotych - wymiar 185 x 185 mm (na terenie powiatu liczne rezerwaty przyrody i obszary 

chronione z dużym udziałem pomnikowych dębów szypułkowych).

Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.

Wzór graficzny sztandaru - załączniki nr 4 i 5”.

Wprowadzona poprawka dotyczy zmiany daty ufundowania sztandaru z roku 2017 na rok

2018.

Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi 

stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich 

używania Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu 

przedłożonego pismem OR.0022.4.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek (zał. nr 7) o przyznanie 

dodatku motywacyjnego na okres 6 miesięcy, tj. od marca do sierpnia 2018 r. dyrektorom:

• Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,

• Pani Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim,

• Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych 

w Mordach.

Wysokość dodatku - 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Ad. pkt 10

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński.


