
Protokół Nr 180/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 26 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 179 z dnia 19 lutego 2018 r.

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

niepublicznych na 2018 rok prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka 

samorządu terytorialnego według Metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu 

Siedleckiego.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany warunków umowy z PKO B.P. S.A. 

w Warszawie.

5. Rozpatrzenie wniosków.

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W 

w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 347/11) w terminie - 26.02.2018 r.,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W (działka nr ew. 319/1) 

w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 347/11),

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140, 137/4) 

w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 173/1),



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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do hali 

namiotowej (działka nr ew. 347),

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 699) w celu 

budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

Instytutu Tradycji Narodowej (działka nr ew. 662/1),

• Wójta Gminy Kotuń w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie parkanu przy 

kościele przewidziane do realizacji w zabudowie usług sakralnych na działce 

ewidencyjnej nr 211 w miejscowości Żeliszew Podkościelny gmina Kotuń,

• Wójta Gminy Wodynie w sprawie zmiany w części decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na części działki ewid. nr 86/5 w miejscowości Seroczyn, 

poprzez zmianę numeru ewidencyjnego działki z 86/5 na 86/6 oraz 86/7.

6. Zaopiniowanie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie 

Siedleckim w 2017 r.

7. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

8. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 179 z dnia 19 lutego 2018 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 2018 rok:

• Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy - 1 365,73 zł;

• Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy - 1 321,84 zł;

• Szkoła Podstawowa przy MOW w Wojnowie - 1 365,73 zł;

• Gimnazjum przy MOW w Wojnowie - 1 321,84 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 2018 rok:

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 4 877,63 zł;

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 4 877,63 zł.

3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW 

w wysokości 2 438,81 zł miesięcznie.

4. Ograniczyć liczbę uczniów stanowiącą podstawę do przekazywania i rozliczania dotacji 

do liczby miejsc określonych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny:

• MOW Gostchorz -71,

• MOW Wojnów - 54.

5. Wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej 

w związku z większą liczbą uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek PKO Bank Polski S.A. w Warszawie w sprawie 

zmiany warunków umowy najmu pomieszczenia biurowo-operacyjnego i obniżenia 

obowiązującej stawki czynszu (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił utrzymać dotychczasowe 

warunki umowy.

Ad. pkt 5

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

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673W 

w miejscowości Bojmie (działka nr ew. 319/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV 



do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 347/11) w terminie - 26.02.2018 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3673 W (działka nr ew. 

319/1) w miejscowości Bojmie poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

347/11) na okres 26.02.2018 - 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 3632W 

w miejscowości Pruszynek (działki nr ew.: 140,137/4) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 173/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Lipiny (działka nr ew. 329/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do hali namiotowej (działka nr ew. 

347),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W 

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

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku Instytutu Tradycji 

Narodowej (działka nr ew. 662/1),

• uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 

na remoncie i przebudowie parkanu przy kościele przewidziane do realizacji 

w zabudowie usług sakralnych na działce ewidencyjnej nr 211 w miejscowości 

Żeliszew Podkościelny gmina Kotuń,

• nie wniósł sprzeciwu do zmiany w części decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 

części działki ewid. nr 86/5 w miejscowości Seroczyn, poprzez zmianę numeru 

ewidencyjnego działki z 86/5 na 86/6 oraz 86/7. Zmiana podyktowana jest 

podziałem nieruchomości wynikającym z decyzji Wójta Gminy Wodynie 

nr IGR.6831.1.018 z dnia 3.01.2018 r.



Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował informację o zrealizowanych 

inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2017 r. (zał. nr 4) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu: Komisji Budżetu; 

Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy - z posiedzenia w dniu 

23 lutego br. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


