
Protokół Nr 183/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 19 marca 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 182 z dnia 12 marca 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum 

Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 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.

6. Przyjęcie sprawozdań:

• z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2017,

• z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 r.

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora ZSP w Mordach o wprowadzenie do planu sieci szkół 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki następujących szkół dla młodzieży:

• branżowej szkoły I stopnia,

• czteroletniego technikum.

8. Rozpatrzenie wniosków:

• 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 Łupiny (działka nr ew. 833) w celu budowy 



przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 727),

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Warszawie ul. Równoległa 4A, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu 

(działka ewid. nr 1499 i 1522 w miejscowości Mordy ul. Gliniana)”,

w sprawie zezwolenia na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3615W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy 

przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew. 234) 

w miejscowości Drażniew poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495), 

na okres 22.03.2018 r. - 31.12.2048 r.,

w sprawie zezwolenia na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3632W obręb Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 343/5, 343/7), 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Warszawie ul. Równoległa 4A, w imieniu której wystąpił 

Przedsiębiorstwo Usługowe „PAK” ul. Siedlecka lila, Stok

Lacki-Folwark w sprawie zezwolenia na zadysponowanie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) 

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (przejście poprzeczne pod 

drogą),

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 3619W w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu 



budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 354/1),

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy

w Warszawie ul. Równoległa 4A, w imieniu której wystąpił 

Przedsiębiorstwo Usługowe „PAK” ul- Siedlecka lila, Stok

Lacki-Folwark w sprawie zezwolenia na zadysponowanie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) 

w celu budowy sieci gazowej (przejście poprzeczne pod drogą),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1499) w celu 

budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 1862),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew. 234) 

w miejscowości Drażniew poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 231), 

na okres 20.03.2018 r. - 31.12.2048 r.,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W (działka nr ew. 412) w miejscowości Żabokliki w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do działki nr ew. 445/8 w terminie 20.03.2018 r.,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) 

w miejscowości Żabokliki poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

445/8), na okres 20.03.2018 r. - 31.12.2048 r„

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

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

robót polegających na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV do działki nr ew. 231 w terminie 20.03.2018 r.,

• Wójta Gminy Wodynie o nieodpłatne przekazanie drewna.



9. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Nissan Primera nr VIN:

nr rej. WP 55302.

10. Rozpatrzenie prośby IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach o ufundowanie 

wyjazdu do Powiatu Oberhavel dla laureatów regionalnego Konkursu Recytacji Poezji 

i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY.

11. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach 

o dofinansowanie kosztów przygotowania materiałów promocyjnych: zaproszeń, 

folderu i wydawnictwa z okazji jubileuszowej sesji popularnonaukowej „Krajoznawcy 

i turyści w drodze do niepodległej w 1918 r.”

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK 

w Warszawie o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu powiatu w wydawnictwie 

„Kanon krajoznawczy województwa mazowieckiego”.

13. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji współpracy przy organizacji przez Polskie 

Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach ul. Warszawska 

31, Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym w dniach 6-8 kwietnia br.

14. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 182 z dnia 12 marca 2018 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

(zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki (zał. nr 2) 



i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 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. (zał. nr 3) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych 

Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdania:

• z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2017 (zał. nr 4),

• z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 r. (zał. nr 5)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach (zał. nr 6), jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do planu sieci szkół 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki następujących szkół dla młodzieży:

• branżowej szkoły I stopnia,

• czteroletniego technikum.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

w miejscowości Łupiny (działka nr ew. 833) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 727),



• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami gazu (działka ewid. nr 1499 i 1522 w miejscowości 

Mordy ul. Gliniana)”,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3615W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) w celu budowy 

przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1863),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495) w terminie 22.03.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663 W (działka nr ew. 

234) w miejscowości Drażniew poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 495), 

na okres 22.03.2018 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 3632W obręb Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 343/5, 343/7),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia (przejście poprzeczne pod drogą),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W 

w miejscowości Rzeszotków (działka nr ew. 355) w celu budowy przyłącza 

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

nr ew. 354/1),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Żabokliki (działka nr ew. 412) w celu budowy sieci gazowej 

(przejście poprzeczne pod drogą),



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W 

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

kanalizacji sanitarnej (działka nr ew. 1862),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663 W (działka nr ew. 

234) w miejscowości Drażniew poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 231), 

na okres 20.03.2018 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 

412) w miejscowości Żabokliki w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki 

nr ew. 445/8 w terminie 20.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 

412) w miejscowości Żabokliki poprzez umieszczenie elektroenergetycznego 

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

445/8), na okres 20.03.2018 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew. 

234) w miejscowości Drażniew w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV do działki nr 

ew. 231 w terminie 20.03.2018 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Wodynie drewna 

pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska, 

w ilości 15,80 m3.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 8):



• przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Nissan Primera

nr VIN: nr rej. WP 55302, z wartością początkową

określoną przez rzeczoznawcę w wysokości 1 800 zł brutto,

• dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach 

o ufundowanie wyjazdu do Powiatu Oberhavel dla laureatów regionalnego Konkursu Recytacji 

Poezji i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił 

wystąpić do liceów mających siedzibę na terenie Miasta Siedlce o wytypowanie uczniów 

osiągających najlepsze wyniki w nauce języka niemieckiego i tym osobom ufundować wyjazd 

do Powiatu Oberhavel (4 - osobowa grupa wraz z opiekunem).

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” 

w Siedlcach o dofinansowanie kosztów przygotowania materiałów promocyjnych: zaproszeń, 

folderu i wydawnictwa, z okazji jubileuszowej sesji popularnonaukowej „Krajoznawcy 

i turyści w drodze do Niepodległej w 1918 r.” (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił przyznać 

dofinansowanie w kwocie 500 zł /dział 750/ do opracowania i druku plakatów i zaproszeń oraz 

postanowił, aby uzgodnić zamieszczenie w wydawnictwie „110 lat działalności Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 

Krajoznawczego w Siedlcach 1908 - 2018” materiał promujący Powiat Siedlecki (tekst + 

zdjęcia).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Mazowieckiego Forum Oddziałów Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie (zał. nr 11), jednogłośnie wyraził 

zgodę na zamieszczenie herbu Powiatu Siedleckiego w wydawnictwie „Kanon krajoznawczy 

województwa mazowieckiego”.



Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na współpracę z Polskim 

Stowarzyszeniem Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach ul. Warszawska 31 

przy organizacji Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym w dniach 6-8 kwietnia br. 

(zał. nr 12). Zarząd nie widzi możliwości dofinansowania Mistrzostw.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Kotuń 

materiałów z rozbiórki chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3604W w miejscowości Kotuń (zał. nr 13).

Zarząd Powiatu jednogłośnie zlecił Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny 

z siedzibą w Wodyniach wykonanie usługi polegającej na usunięciu z pasa drogowego dróg 

powiatowych samosiewek drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew (zał. nr 14).

Zarząd Powiatu zaakceptował cenę za wykonanie usługi w wysokości 1,30 zł netto 

za 1 mb drogi.

Usługa powyższa realizowana będzie na drogach powiatowych nr:

• 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 na odcinku Łączka - 

Żeliszew Podkościelny na długości 2 240 mb,

• 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie na odcinku Skarżyn - Kamieniec na długości 

7 500 mb.

Skutki finansowe: 9 740 mb x 1,30 zł netto/mb = 12 662 zł netto + 8% podatek VAT = 

13 674,96 zł brutto.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


