
Protokół Nr LXI/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 5 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 LX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

29 stycznia 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego. 

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 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

764/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. 

nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 152/13) poprzez umieszczenie linii kablowej 

SN-15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, 

 Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe ELEKTRA sp. z o.o. Lublin                                             

ul. Wojciechowska 7K w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                    

nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 

18/17, 152/13) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, 

 STOP SHOP POLAND sp. z o.o. ul. Prosta 70 Warszawa oraz CASTIM                           

sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 Warszawa, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2) 

poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia, 



 STOP SHOP POLAND sp. z o.o. ul. Prosta 70 Warszawa oraz CASTIM                             

sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 Warszawa, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2)                

w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu średniego 

ciśnienia, 

 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 3616W w miejscowości Kownaciska 

(działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

218/2, 

 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 3617W obręb Golice-

Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 121/2, 

 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 3617W obręb Golice 

(działka ewid. nr 699/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz 

złącza kablowego nn, zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej. 

5. Podjęcie decyzji w sprawie wniosków na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

6. Przyjęcie rozliczenia I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych za m-ce listopad – grudzień 2019 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2020 roku. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego                                        

w Stoku Lackim w sprawie podwyżki dla pracowników administracji. 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.                

Stanisława Staszica w Siedlcach o ufundowanie II nagrody rzeczowej dla laureata 

Mistrzostw Młodych Kelnerów. 



10. Rozpatrzenie prośby Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach                                 

o wsparcie finansowe zakupu aparatu do USG. 

11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadania publicznego na terenie powiatu 

siedleckiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, przez 

Fundację Honeste Vivere. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku dotyczącego nabycia nieruchomości do zasobu                     

Powiatu Siedleckiego. 

13. Przyjęcie informacji nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje, z WFOŚiGW. 

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 29 stycznia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXI/148/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu 

sokołowskiego (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

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

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                     

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 764/1, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                            

w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 

152/13) poprzez umieszczenie linii kablowej SN-15 kV oraz linii kablowej nn 

0,4 kV na okres 30.03.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                           

w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 

152/13) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 

15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                          

w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2) poprzez umieszczenie  

gazociągu średniego ciśnienia na okres 8.02.2020 r. – 31.12.2070 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 3686W                                            

w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia w terminie 7.02.                   

2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                        

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 218/2, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb 

Golice-Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 121/2, na warunkach 

określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb 

Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

oraz złącza kablowego nn, zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej, na 

warunkach określonych w załączniku. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami na zakup drewna pozyskanego                            

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego                

(zał. nr 3), jednogłośnie postanowił dokonać sprzedaży drewna osobom, które złożyły wnioski 

o zakup drewna, wg kolejności (daty) ich wpływu do kancelarii Starostwa. 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem przedstawionym przez gminy z terenu 

powiatu siedleckiego dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                  

za m-c listopad – grudzień 2019 r. (zał. nr 4). Zarząd jednogłośnie postanowił przyjąć na stan 

paliwo zakupione przez Gminy: Domanice, Wodynie - do rozliczenia całego okresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXI/149/2020 w sprawie wyboru 

ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim zawartą w piśmie FK/071-1/20 z dnia 30.01.2020 r.                        

(zał. nr 6).  Zarząd nie widzi przeciwskazań do wypłaty podwyżki dla pracowników 

administracji w Ośrodku, w ramach środków przyznanych jednostce na 2020 r. Powyższa 

wypłata leży w gestii dyrektora Ośrodka.    

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować II nagrodę rzeczową, za kwotę 

do 800 zł brutto, dla laureata „Mistrzostw Młodych Kelnerów 2020”, które odbędą się 31 marca 

br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby wystąpić do Rady Powiatu w Siedlcach 

o wyrażenie zgody na dofinansowanie przez Powiat Siedlecki kwotą 100 000 zł zakupu aparatu 

USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (zał. nr 8). 

Wydział Promocji i Rozwoju na następnym posiedzeniu Zarządu przekaże informację nt. 

możliwości prawnych i wskazanie podmiotu dla którego można udzielić darowizny. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 

na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r., z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, przez Fundację Honeste Vivere (zał. nr 9). 

 



 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zaproponować Firmie Orange Polska S.A.                

w Warszawie kwotę 1 000 000 zł za zbycie nieruchomości w Siedlcach, przy ul. Murarskiej 13 

(zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. możliwości pozyskania środków 

na inwestycje, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        

(zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie                               

na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania na kolejne posiedzenie 

informacji nt. przystanków usytuowanych przy drogach powiatowych powiatu siedleckiego. 

 

                                                                                                   STAROSTA 

                                                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


