
Protokół Nr LXII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 12 lutego 2020 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr LXI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

5 lutego 2020 r.  

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian                     

w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Powiatu Siedleckiego. 

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

w uchwale Nr XXVI/158/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 r. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody                    

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmiany uchwały                                 

Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 

8. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań                            

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego. 

10. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

11. Rozpatrzenie prośby Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej                                         

w Ciechanowie. 



12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego 

AVES w Stoczku Łukowskim. 

13. Rozpatrzenie wniosków: 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka 

ewid. nr 1221/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 698/4, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                   

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                  

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 254/1, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                  

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                               

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 146, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                  

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                               

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 287), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 249, 

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

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 570/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynków mieszkalnych na działce ewid. nr 55, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zmiany w części 

decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.20.2018 z dnia 5.03.2018 r. 



dotyczącej zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Skórzec w celu budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV                    

i nn 0,4 kV, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 190/3, 

190/4 w miejscowości Łączka.  

14. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Polo o nr rej. WM 6775A i jego 

fizyczna likwidacja. 

15. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXI/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 5 lutego 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                            

o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

Ad. pkt 4  

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                         

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Powiatu Siedleckiego                               

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

Rady.  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie kierować pod obrady Rady Powiatu 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXVI/158/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji                                    



z umowy nr 225/GW/GW-7/17/ASI zawartej dnia 18.04.2017 r. w sprawie partnerskiej 

współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”                             

w ramach RPO WM w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”                            

w działaniu 2.1. – „E-usługi” pn: „Regionalne partnerstwo geoinformacji” (Projekt ASI.),                           

w związku z informacją radcy prawnego o ryzyku wynikającym z publikacji w sieci 

internetowej danych opisanych w § 1 pkt 2.4 umowy (skanów dokumentów uzasadniających 

wpisy do EGiB). Niesie to za sobą niebezpieczeństwo naruszenia przepisów RODO 

(upublicznienie danych osobowych) i narażenie Powiatu na skutki finansowe. Wydział 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformuje Zarząd Powiatu czy należy 

podejmować kroki prawne związane z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie ASI (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                    

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                        

o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                               

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia                    

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia 

Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej                      

(zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXII/150/2020 w sprawie 

ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego (zał. nr 7). 

 



Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu z wnioskiem o przyznanie dodatku motywacyjnego dla 

dyrektorów jednostek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego postanowił (zał. nr 8): 

 jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

motywacyjnego Panu Mirosławowi Bieńkowi, dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 20 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca 2020 r. do                       

31 sierpnia 2020 r., 

 pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego (przy 

jednym głosie wstrzymującym – Wicestarosty Siedleckiego) Pani                             

Annie Hołowni - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia 

zasadniczego, na okres 6 miesięcy tj. od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r, 

 pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego (przy 

jednym głosie wstrzymującym – Wicestarosty Siedleckiego) Pani Krystynie 

Zarzeckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                             

w wysokości 10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca 

2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę Dowódcy 5 Mazowieckiej 

Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, dotyczącą wsparcia pozyskania Sztandaru dla 

Jednostki, po przedstawieniu przez Wydział Promocji i Rozwoju informacji dotyczącej 

możliwości prawnych zawarcia porozumienia z Dowódcą Brygady w przedmiotowej sprawie. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na przekazanie materiałów 

promocyjnych powiatu Stoczkowskiemu Towarzystwu Sportowemu AVES w Stoczku 

Łukowskim na potrzeby przeprowadzenia XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej, 

który odbędzie się w dniach 3 – 5 kwietnia 2020 r. (zał. nr 9).   

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił: 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                          

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 698/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                  

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 254/1, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                    

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 146, na 

warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                  

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 287), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 249, na 

warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                   

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na 

działce ewid. nr 55, na warunkach określonych w załączniku, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.20.2018 z dnia 5.03.2018 r., poprzez 

wykreślenie pkt 5 oraz dodanie pkt 7 – 9, treści jak w załączniku, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 190/3, 

190/4 w miejscowości Łączka, określając parametry techniczne zgodnie                        

z wnioskiem.    

                   

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 11): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswaren Polo,                  

o nr rejestracyjnym WM 6775A  z wartością początkową 300 zł brutto 

określoną przez rzeczoznawcę, 



 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji ilościowo – 

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

      

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. przystanków usytuowanych przy 

drogach powiatowych na terenie powiatu siedleckiego.   

 

Na tym protokół zakończono.                                                          STAROSTA 

                                                                                                /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


