
Protokół Nr 205/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał 

zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 204 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej przy Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej przy Domu 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Chorągwi 

Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. H. Sienkiewicza w Siedlcach w sprawie XVI 

Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego „Mokobody” 2018.

9. Rozpatrzenie wniosku o uhonorowanie Pani za działania

na rzecz rozwoju i promocji turystyki Województwa Mazowieckiego.

10. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół 

i placówek oświatowych Powiatu Siedleckiego.

11. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 



oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13. Rozpatrzenie wniosków;

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

ul. Równoległa 4A Warszawa w imieniu którego wystąpił jy

Projekt ul. Płochocińska 111 lok. 111 Warszawa w sprawie

zadysponowania pasów drogowych dróg powiatowych w miejscowości Mordy:

- 3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552)

- 3670W ul. 3 Maja (działka ewid. nr 1969)

- 3677W ul. Wyszyńskiego i ul. Pusta (działka ewid. nr 1586/1)

- 3670W ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038)

- 3683 W ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811)

- 3676W Plac Zwycięstwa (działka ewid. nr 1552)

- 3622W ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522)

- 3631W na odcinku Stok Ruski - Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 545/2, 991, 

1213),

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,

• w sprawie wycinki drzew pod linią wysokiego napięcia,

• w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 575 w obrębie Żeliszew 

Podkościelny,

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości 

Brzozów (działka nr ew. 770) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość (działka nr ew. 744/6),

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

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka nr 

ew. 770) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomości na działce nr ew. 744/6,



• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Hołubią (działka nr ew. 2697/2) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość (działka nr ew. 1805),

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubią (działka nr 

ew. 2697/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego elektroenergetycznego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na działce nr ew. 1805,

• o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na 

prowadzenie robót i umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3635W w miejscowości Przywory Duże doziemnych telekomunikacyjnych 

przyłączy światłowodowych.

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie o wsparcie 

przy organizacji obchodów 90 - lecia powstania jednostki.

15. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników 

Międzygminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Siedleckiego, 

organizowanego przez Stowarzyszenie Olimp Stok Lacki.

16. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu 

wiedzy o samorządzie organizowanego podczas dożynek gminnych w Białkach.

17. Przyjęcie:

• sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 

za okres 1 półrocza 2018 r.

18. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród uczestnikom konkursu ekologicznego dla 

dzieci i młodzieży podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego, organizowanych w dniu 

26 sierpnia br. w Wodyniach.

19. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 204 z dnia 6 sierpnia 2018 r.



Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu w dniu 20 sierpnia br.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 

2022 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu w dniu 20 sierpnia br.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (zał. nr 3) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu w dniu 20 sierpnia br.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 205/398/2018 w sprawie powołania 

Rady Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 4).

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 205/399/2018 w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach (zał. nr 5).

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: XVI 

Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody 2018” jednogłośnie postanowił o podaniu do 

publicznej wiadomości oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. 

H. Sienkiewicza w Siedlcach w sprawie XVI Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego „Mokobody” 



2018 na okres 7 dni w BIP oraz na stronie internetowej i w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o uhonorowaniu Pani 

za działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki Województwa 

Mazowieckiego (zał. nr 7).

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

motywacyjnego na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r. dyrektorom 

szkół i placówki oświatowej (zał. nr 8):

• Pani Annie Plołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia 

zasadniczego,

• Pani Krystynie Zarzeckiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego,

• Panu Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lacki, w wysokości 20 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu w Siedlcach w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Autopoprawka polega na aktualizacji publikatora ustawy o samorządzie powiatowym z Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. na t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.

Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie projektu zmiany 

uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu przyjął i skierował do 



Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 

20 sierpnia br., w miejsce projektu uchwały przedłożonego pismem OR.0022.25.2018 z dnia 

26 czerwca br. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 205/400/2018 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił:

• zezwolił na zadysponowanie pasów drogowych dróg powiatowych 

w miejscowości Mordy:

- 3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552)

- 3670W ul. 3 Maja (działka ewid. nr 1969)

- 3677W ul. Wyszyńskiego i ul. Pusta (działka ewid. nr 1586/1)

- 3670W ul. Słowackiego (działka ewid. nr 2038)

- 3683W ul. Olchowa (działka ewid. nr 1811)

- 3676W Plac Zwycięstwa (działka ewid. nr 1552)

- 3622W ul. Żwirki i Wigury (działka ewid. nr 1522)

- 3631W na odcinku Stok Ruski - Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 545/2, 991, 

1213),

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia,

• wyraził zgodę firmie GAMUZA sp. z o.o. z Bielska Białej, działającej na 

zlecenie koncernu energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie 

na wejście w teren działki nr 654 w miejscowości Nowe Opole, będącej 

własnością Powiatu Siedleckiego, stanowiącej drogę powiatową nr 3608W 

(Nowe Opole - Kisielany Żmichy - droga nr 696), w celu nieodpłatnego 

przycięcia gałęzi drzew i krzewów lub ich usunięcie, zgodnie z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142), które 

wrastają w sieć wysokiego napięcia zagrażając bezpieczeństwu ludzi oraz 

funkcjonowaniu urządzeń elektrycznych,



• zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W 

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 575 w obrębie Żeliszew 

Podkościelny,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614 W 

w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 770) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 744/6) w dniu 14.08.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

w miejscowości Brzozów (działka nr ew. 770) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na 

działce nr ew. 744/6, na okres 14.08.2018 - 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość (działka nr ew. 1805) w dniu 14.08.2018 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Hołubią (działka nr ew. 2697/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomości na działce nr ew. 1805, na okres 14.08.2018 - 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,

• zawiesić wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia 

na prowadzenie robót i umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 3635W w miejscowości Przywory Duże doziemnych telekomunikacyjnych 

przyłączy światłowodowych.



Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie 

(zał. nr 12), jednogłośnie postanowił o wsparciu kwotą 300 zł organizację obchodów 90 - lecia 

postania jednostki.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 1 500 zł /dział 750/ 

zakup nagród dla uczestników Międzygminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 

Siedleckiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Olimp Stok Lacki w dniach 25 ..26

sierpnia br. (zał. nr 13).

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 400 zł /dział 750/ 

zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy o samorządzie organizowanym podczas 

dożynek gminnych w Białkach w dniu 9 września br. (zał. nr 14).

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął (zał. nr 19):

• sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za 

okres I półrocza 2018 r.

i skierował do Przewodniczącego rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę 2 000 zł dla 

uczestników konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży podczas Dożynek Powiatu 

Siedleckiego, organizowanych w dniu 26 sierpnia br. w Wodyniach (zał. nr 20).

Ad. pkt 19

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 20 sierpnia br. o godz. 10°° sesji Rady Powiatu 

z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 2022,



2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego,

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wymiaru czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym 

przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki,

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

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński i.


