
Protokół Nr LXIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 19 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 LXII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

12 lutego 2020 r.  

3. Wprowadzenie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                       

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023. 

4. Wprowadzenie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                    

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. 

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

decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                            

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 101/1, 101/2, 

 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 (działki ewid. nr: 1041/1, 339) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na 

działce ewid. nr 168, 

 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 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 144/4, 

 P&K PROJECT Siedlce ul. Malinowa 8a w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pałacowej i ul. Zamkowej 

w miejscowości Żabokliki Kolonia gm. Siedlce (działka ewid. nr 412)”, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/1                    

w miejscowości Pruszynek, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica (działka 

ewid. nr 814), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

244/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica (działka 

ewid. nr 814) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 244/3, 

  BUDGAR Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 246/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Gołąbek (działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości 

na działce ewid. nr 246/2, 

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

Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Siedlce ul Brzeska 139, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W obręb Kolonia 

Mordy (działki ewid. nr: 1213, 1403/1), w celu budowy linii energetycznych 

kablowych SN 15 kV na odcinku ok. 1520 m, linii energetycznych kablowych 



nn 0,4 kV na odcinku ok. 35 m, dwóch słupów linii energetycznej SN 15 kV, 

stacji transformatorowej kontenerowej małogabarytowej 15/0,4 kV.                              

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu materiałów propagujących działania 

proekologiczne i promujące wyroby z materiałów wtórnych. 

10. Rozpatrzenie prośby o zakupienie egzemplarzy książki „Dzieje wsi Stok Lacki od 1471 

roku”. 

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach o zamieszczenie 

na stronie Internetowej Starostwa informacji o Finale X Diecezjalnego Konkursu 

Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II” oraz o wsparcie zakupu nagród laureatom 

Konkursu. 

12. Rozpatrzenie prośby Koła PZW nr 33 „Szczupak” w Siedlcach o udzielenie wsparcia 

przy organizacji zawodów dla osób niepełnosprawnych o „Puchar SZCZUPAKA”                   

w dniu 7 czerwca br. 

13. Rozpatrzenie wniosku 5 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej o ufundowanie 

Sztandaru. 

14. Zapoznanie z informacją nt. możliwości prawnych i wskazanie podmiotu dla którego 

można udzielić darowizny. 

15. Przyjęcie Uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – dot. wspierania                                                     

i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo 

dzieci i młodzieży. 

16. Przyjęcie Uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – dot. wspierania                                                     

i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja powiatowych imprez sportowych                                           

i rekreacyjnych. 

17. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 12 lutego 2020 r. 

 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie uchwały 

Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2020 – 2023. Wprowadzono korektę w Tabeli Nr 1 w kolumnie 

„Wykonanie 2019” polegającą na aktualizacji wysokości wykonania wg danych wynikających 

ze sprawozdań budżetowych dochodów i wydatków (Rb-27S i Rb-28S) za IV kwartał 2019 

roku. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął                                 

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

w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 przekazanego pismem                         

nr OR.0022.6.2020 z dnia 12 lutego br. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie uchwały 

Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu 

Siedleckiego. Wprowadzono korektę zapisu w § 2 i w § 3 polegającą na aktualizacji źródeł 

finansowania deficytu wg sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku. Tak zmieniony 

projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu, z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 

rok Powiatu Siedleckiego przekazanego pismem OR.0022.6.2020 z dnia 12 lutego br.                              

(zał. nr 2) 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIII/151/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                      

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 3).  

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXIII/152/2020 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 4). 

 

 



Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                            

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 101/1, 101/2, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                         

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1041/1, 339) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek garażowy na działce ewid. nr 168, na warunkach określonych                             

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                       

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) w celu budowy przyłącza 

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

144/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej                     

w ul. Pałacowej i ul. Zamkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia gm. Siedlce 

(działka ewid. nr 412)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu nr 

D.6853.1.127.2019 z dnia 24.07.2019 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/1                      

w miejscowości Pruszynek, określając parametry techniczne zgodnie                                

z załącznikiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                          

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 814), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 244/3 w terminie 24.02.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                             

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 814) poprzez umieszczenie 

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

244/3 na okres 24.02.2020 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 Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 246/2                               

w terminie 20.02.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                           

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

nieruchomości na działce ewid. nr 246/2 na okres 20.02.2020 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 3631W obręb 

Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 1213, 1403/1), w celu budowy linii 

energetycznych kablowych SN 15 kV na odcinku ok. 1520 m, linii 

energetycznych kablowych nn 0,4 kV na odcinku ok. 35 m, dwóch słupów linii 

energetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej 

małogabarytowej 15/0,4 kV.                              

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodą na zakup za kwotę 7000 zł materiałów 

propagujących działania proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych                        

(zał. nr 7). Zakupione materiały będą wykorzystywane do promowania wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych, zachowań ekologicznych oraz wyrobów z materiałów wtórnych. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać wniosek dotyczący zakupu książki 

„Dzieje wsi Stok Lacki od 1471 roku” do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach,   



której powierzono realizację zadanie biblioteki powiatowej Powiatu Siedleckiego, celem 

podjęcia decyzji w sprawie zakupu książki (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 600 zł brutto zakup 

nagród laureatom Finału X Diecezjalnego Konkursu recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II” 

(zał. nr 9). Konkurs zorganizowany zostanie 26 marca br. w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zespole Oświatowym w Mokobodach. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 300 zł brutto zakup 

nagród dla uczestników zawodów organizowanych w dniu 7 czerwca br. przez Koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego „Szczupak” w Siedlcach (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł inicjatywę pozyskania sztandaru dla                                    

5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednak wsparcie finansowe w proponowanej 

formie nie jest możliwe (zał. nr 11). Wydział Promocji i Rozwoju przygotuje porozumienie                      

w przedmiotowej sprawie.  

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację Kancelarii Radcy Prawnego Leszka 

Czapskiego dotyczącą udzielenia dotacji celowej. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił uznać celowość realizacji zadania 

publicznego przez Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce, dot. wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił uznać celowość realizacji zadania 

publicznego przez Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego, dot. wspierania                                                   

i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja powiatowych imprez sportowych                                       

i rekreacyjnych (zał. nr 14). 



 

Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że działanie określone w ofercie Nadbużańskiej 

Lokalnej Organizacji Turystycznej za niecelowe i postanowił nie zlecać tej instytucji realizacji 

zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 15). 

   

Na tym protokół zakończono.                                                              STAROSTA 

                                                                                                     /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński    

 

 


