
Protokół Nr XCIX/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 20 stycznia 2021 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 XCVIII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

7 stycznia 2021 r. 

3. Przyjęcie analizy poniesionych w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                                          

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3 

KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w Powiecie Siedleckim. 

4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                                   

w 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 

uchwałą nr XCVI/260/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2020 r.                     

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku.  

7. Akceptacja projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku                        

w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności na 2021 r. 

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminnych spółek 

wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego. 



9. Zapoznanie z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach dotyczącą 

importu trzody chlewnej. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                         

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej                     

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

13. Rozpatrzenie prośby dyrektora zarządzającego PKS Siedlce sp. z o.o. o umorzenie opłat 

za okres 14.03.2020 r. do końca 2020 r. 

14. Rozpatrzenie wniosków: 

 sołtysa wsi Rososz o budowę chodnika o długości 200 m w miejscowości 

Rososz, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid. nr: 

326/4, 535, 366/27) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/18, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 77, 

 Gminy Domanice w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg 

powiatowych nr: 3635W, 3652W w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 

1380, 1381) w celu budowy i przebudowy sieci wodociągowej, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 570) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 158/19 

obręb Dąbrówka Stany, 

 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 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki 



(działka ewid. nr 435) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 526, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W (działki ewid. nr: 

100/1, 63/2, 55/2) obręb Pluty w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55/1, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o rozszerzenie zadania pn. „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki 

gmina Mokobody”, o wykonanie zjazdów do posesji po drugiej stronie jezdni 

przez firmę, z którą zostanie podpisana umowa po rozstrzygniętym przetargu.  

15. Przyjęcie oferty Zbiornicy Padliny w Skórcu dotyczącej zbiórki, transportu i utylizacji 

padłych zwierząt dziko żyjących lub ich części z pasów drogowych dróg powiatowych 

zarządzanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. 

17. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk                                 

w Mordach, z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2020 r. 

18. Rozpatrzenie prośby Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie 18 pucharów laureatom                              

plebiscytu dla najlepszych sportowców i trenerów 2020 r. ogłoszonego przez gazetę. 

19. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o przekazanie 

środków powyżej 1/12 planu finansowego: 

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim – kwota 

351 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota                 

126 079 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 33 000 zł + 35 000 zł. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 



Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 

roku. 

22. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla MOW Gostchorz. 

23. Podjęcie decyzji w sprawie dotacji wg. rzeczywistej liczby uczniów za m-c grudzień 

2020 r. dla MOW Gostchorz.   

24. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla MOW Wojnów. 

25. Podjęcie decyzji w sprawie dotacji wg. rzeczywistej liczby uczniów za m-c grudzień 

2020 r. dla MOW Wojnów. 

26. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCVIII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 7 stycznia 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedłożoną analizę poniesionych w 2020 r. 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 

o których mowa w art. 30, ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w Powiecie Siedleckim 

(zał. nr 1). We wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczyciele osiągnęli średnie 

wynagrodzenie powyżej KN – nie zachodzi więc potrzeba wypłaty dodatku wyrównawczego. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach                        

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2020 r. (zał. nr 2) i postanowił                                 

o przekazaniu:  

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 



 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Zarządowi Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Nr 2864 

Pracowników Oświaty, 

 dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych powiatu. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/266/2021 w sprawie przyjęcia 

planu wydatków rzeczowych na zadania w 2021 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/267/2021 w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr XCVI/260/2020 Zarządu 

Powiatu w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na 

terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia 

z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu 

Siedleckiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności na 2021 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o udzieleniu dotacji celowej dla gminnych 

spółek wodnych z terenu Powiatu Siedleckiego, zgodnie z załącznikiem (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii                              

w Siedlcach dotyczącą importu trzody chlewnej w latach 2018, 2019, 2020 (zał. nr 7). Zarząd 

stoi na stanowisku, aby Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił do Agencji 



Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskanie informacji o wielkości pogłowia trzody 

chlewnej na terenie Powiatu Siedleckiego w latach 2018, 2019, 2020. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 

drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w ilości 21,90 m3 osobie, która                              

w dniu 7 stycznia br. jako pierwsza złożyła wniosek na zakup drewna (zał. nr 8). W przypadku 

rezygnacji z zakupu Zarząd postanowił o sprzedaży drewna – osobie która jako druga złożyła 

wniosek na zakup drewna. 

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/268/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego                           

(zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/269/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 10. 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody PKS Siedlce sp. z o.o.,                                           

ul. Świętojańska 9 w Siedlcach na umorzenie opłat za okres od 14.03.2020 r. do końca                      

2020 r., za korzystanie przewoźnika z przystanków komunikacyjnych (zał. nr 11).  

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił: 

 nie wyraził zgody na realizację wniosku sołtysa wsi Rososz, termin składania 

wniosków na realizację inwestycji drogowych na 2021 r. upłynął z końcem 

września 2020 r., 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) obręb Stok Lacki w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                    

nr 366/18, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 77, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3652W w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) w celu 

budowy i przebudowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 570) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 158/19 

obręb Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                    

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

526, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W 

(działki ewid. nr: 100/1, 63/2, 55/2) obręb Pluty w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55/1, 

 w związku z planowaną budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W 

w miejscowości Zaliwie Szpinki zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania 

propozycji rozwiązania wykonania 15 szt. zjazdów do posesji, po drugiej stronie 

jezdni.    

  

Ad. pkt 15 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedłożoną przez Zbiornicę Padliny                           

w Skórcu ofertę dotyczącą zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt dziko żyjących lub 

ich części z pasów drogowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu                             

w Siedlcach (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/270/2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. 

(zał. nr 14). 

 

 



Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej 

na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2020 r. (zał. nr 15) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Tygodnika Siedleckiego (zał. nr 16), jednogłośnie 

wyraził zgodę na ufundowanie 18 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów 2020 roku 

laureatów plebiscytu ogłoszonego przez gazetę. Na zakup pucharów Zarząd przeznaczył środki 

finansowe w wysokości 1400 zł. 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie następującym jednostkom 

organizacyjnym Powiatu środków powyżej 1/12 planu finansowego, celem wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. (zał. nr 17):  

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim – kwota 

351 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota                 

126 079 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 33 000 zł + 35 000 zł. 

 

Ad. pkt 20 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/271/2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego                

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 

osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle 

psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku (zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIX/272/2021 w sprawie ustalenia 

zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku (ał. Nr 19). 



 

Ad. pkt 22 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć rozliczenie dotacji przekazanej dla 

MOW Gostchorz w 2020 r. (zał. nr 20) i przekazać do kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji na stanowisko ds. kontroli. 

 

Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odstąpić od przekazania dotacji dla MOW 

Gostchorz za m-c grudzień 2020 r. wg rzeczywistej liczby uczniów z uwagi na zakończenie 

roku budżetowego (zał. nr 21). 

 

Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć rozliczenie dotacji przekazanej dla 

MOW Wojnów w 2020 r. (zał. nr 22) i przekazać do kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji na stanowisko ds. kontroli. 

 

Ad. pkt 25 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odstąpić od przekazania dotacji dla MOW 

Wojnów za m-c grudzień 2020 r. wg rzeczywistej liczby uczniów z uwagi na zakończenie roku 

budżetowego (zał. nr 23). 

   

Ad. pkt 26 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                          STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                  /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński  

 


