
Protokół Nr LVII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 8 stycznia 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 LVI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

3 stycznia 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                                 

na 2020 rok. 

4. 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 3633W w miejscowości Lipiny (działka 

ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 260, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559)                          

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn         

0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 586, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 586, 

 w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary na działkę ewid. nr 313, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Kotuń w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3659W (działka ewid. nr 1229) w miejscowości Józefin poprzez 

umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/1           

w miejscowości Mościbrody, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 526) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 94/24, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 94/24, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn (działka ewid. nr 177) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 258, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. 

nr 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 258, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpił Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz 

(działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia 

dla potrzeb nieruchomości na działce ewid. nr 155/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego                            

na działce ewid. nr 597/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 155/7, 



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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W obręb Tchórzew 

(działka ewid. nr 641/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388. 

5. Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa własności do drzewa rosnącego                                            

w miejscowości Mościbrody. 

6. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykorzystania dotacji z budżetu 

Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim”. 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Zbuczynie o ufundowanie nagród rzeczowych 

laureatom XI Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 

8. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia MORIA o wsparcie finansowe 

Bezalkoholowego Balu Karnawałowego organizowanego w Siedlcach w dniu                               

22 lutego br.  

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie                             

18 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów w plebiscycie na najlepszych                         

i najpopularniejszych sportowców 2019 r. 

10. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

11. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LVI/2019 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 3 stycznia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LVII/136/2020 w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2020 rok (zał. nr 1). 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                      

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 260, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 586           

w terminie 9 – 10.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 559) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 586, na okres 10.01.2020 r. – 

31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary na działkę ewid. nr 313, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. 

nr 1229) w miejscowości Józefin poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, na okres 1.01.2020 r. – 31.12.2040 r., ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem (kontynuacja decyzji nr: 

D.6852.127.2014 z dnia 8.09.2014 r.), 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/1                                       

w miejscowości Mościbrody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok 

Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 94/24 na okres 9.01.                    

2020 r. – 31.12.2050 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 3633W                         

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 94/24 w terminie 9.01.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn 

(działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 258 na okres 9.01.2020 r. – 

31.12.2049 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 3632W                                          

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 258 w terminie 9.01.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                     

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb nieruchomości na działce ewid. 

nr 155/7, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 597/1, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 155/7, na warunkach określonych                                       

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

(działka ewid. nr 641/3) obręb Tchórzew w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388, na warunkach 

określonych w załączniku. 



Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że prawo własności do drzewa gatunek klon, 

rosnącego na granicy działki ewid. nr 238 i drogi powiatowej nr 3636W obręb Mościbrody, 

gm. Wiśniew, należy do właściciela działki ewid. nr 238 (zał. nr 3).  

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie rzeczowo-finansowe                                     

z wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn.: 

„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim” (zał. nr 4).  

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                   

w Zbuczynie (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił ufundować - za kwotę do 500 zł brutto,  

nagrody rzeczowe laureatom XI Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 

Przegląd zorganizowany zostanie w dniach 23 – 30 stycznia br.  

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia MORIA (zał. nr 6), 

przy jednym głosie wstrzymującym – członka Zarządu Edwarda Kokoszki, postanowił 

dofinansować kwotą do 500 zł brutto organizację Bezalkoholowego Balu Karnawałowego                       

w sali bankietowej „Orchidea” w Siedlcach. Dofinansowanie wykorzystane zostanie na 

pokrycie kosztów wydruku zaproszeń i plakatów dotyczących powyższego wydarzenia. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować za kwotę 1400 zł brutto                              

18 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów w plebiscycie na najlepszych                                 

i najpopularniejszych sportowców 2019 r. (zał. nr 7). Plebiscyt ogłosiła redakcja                      

„Tygodnika Siedleckiego”. 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu                         

wg stanu na 31.12.2019 r.   

 



Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby wystąpić z zapytaniem do Głównego 

Geodety Kraju o możliwość nieodpłatnego przekazania przez Starostę dla wykonawcy 

uproszczonego planu urządzenia lasu, wykazu działek ewidencyjnych i użytków dla których 

będą sporządzone uproszczone plany urządzenie lasu. Stosowne pismo przygotuje Wydział 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy udziale Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami – z uwzględnieniem opinii prawnej przygotowanej przez Kancelarię Radcy 

Prawnego Leszka Czapskiego w Siedlcach z dnia 12.12.2019 r. (zał. nr 8). 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                        STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                               /-/ Karol Tchórzewski 

 


