
Protokół Nr LXIV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 26 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 LXIII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

19 lutego 2020 r.  

3. Przyjęcie informacji dotyczącej rezygnacji z umowy nr 225/GW/GW-7/17/ASI z dnia 

18.04.2017 r., w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI. 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 11                             

w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 13                             

w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

 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 3663W w miejscowości Tokary (działka 

ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 199, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączem do działki ewid. nr 1217/8, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) 



poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działki ewid. nr 1217/8, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                      

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew                         

na działkę ewid. nr 397/3, 

 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 3634W w miejscowości Myrcha (działka 

ewid. nr 939/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 567, 

 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 3646W w miejscowości Kłódzie (działka 

ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 125/2, 

 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 3645W w miejscowości Czerniejew 

(działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 143, 

 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 3684W w miejscowości Mordy (działka 

ewid. nr 2439) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2440/1, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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



poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działka ewid. nr 146, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 146, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działka ewid. nr 254/1, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 254/1, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb nieruchomości (działka ewid. nr 597/1), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 597/1, 

 w sprawie wyrażenia opinii, czy obecna lokalizacja budynku mieszkalnego 

posadowionego na działce ewid. nr 94/6 w miejscowości Żelków Kol. nie 

koliduje z zapisami ustawy o drogach publicznych. 

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wynajęcia miejsca parkingowego dla Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu miejsca przed budynkiem Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach Firmie Sport Premium w Warszawie. 

7. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie 

Siedleckim w 2019 r. 

8. Rozpatrzenie prośby o wskazanie szkoły ponadpodstawowej do wytypowania 

uczestników nieodpłatnego pobytu w Powiecie Obarhavel.  



9. Rozpatrzenie prośby Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach o organizację 

spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

10. Rozpatrzenie prośby 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie                                    

o  dofinansowanie zakupu sztandaru. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie pisma Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu aparatu USG dla SPZOZ w Siedlcach. 

12. Wolne wnioski.   

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 19 lutego 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt pisma skierowanego do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i projekt porozumienia w sprawie 

rozwiązania umowy w sprawie partnerskiej współpracy, nr 225/GW/GW-7/17/ASI z dnia 

18.04.2017 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 11                           

w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne zgodnie                   

z załącznikiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 13                           

w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne zgodnie                    

z załącznikiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                           

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza 



elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 199, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                      

w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem 

do działki ewid. nr 1217/8 w terminie 2.03.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                          

w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działki ewid. nr 1217/8 

na okres 2.03.2020 r. – 31.12.2045 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 3634W                                      

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009, na warunkach określonych w załączniku, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                          

z drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew na działkę ewid. nr 

397/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu budowy przyłącza 

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

nr 567, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                        

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr 125/2, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                        

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr 143, na warunkach określonych w załączniku, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3684W                     

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2439) w celu budowy przyłącza 

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

nr 2440/1, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                         

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 146 na 

okres 2.03.2020 r. – 31.12.2045 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

146 w terminie 2.03.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                        

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie 

przyłącza  gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 254/1, 

na okres 2.03.2020 r. – 31.12.2045 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 3635W                                          

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

254/1 w terminie 2.03.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości (działka ewid. nr 

597/1) na okres 27.02.2020 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 3633W                                          

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 

597/1 w terminie 27.02.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na pozostawienie w dotychczasowym stanie budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 94/6 w miejscowości 

Żelków Kolonia, graniczącej z drogą powiatową nr 3606W.  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem dla Zespołu Zamiejscowego 

w Siedlcach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, części parkingu wewnętrznego 

przy budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pierwsze miejsce parkingowe po prawej 

stronie od wjazdu z ul. Bohaterów Getta). Umowa na wynajem zawarta zostanie na okres trzech 

lat, tj. czas określony od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r. Czynsz ustalony został                           

w wysokości 112,53 zł netto miesięcznie i waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za 2020 r., 2021 r., 2022 r., ogłaszany w MP przez Prezesa 

GUS (zał. nr 3).   

 

Ad. pkt 6 

         Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący najmu miejsca przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach Firmie Sport Premium w Warszawie (zał. nr 4), 

jednogłośnie postanowił utrzymać na poziomie 2019 r., tj. w kwocie 2800 zł netto rocznie,  

stawkę za najem w/w miejsca przed budynkiem Starostwa na 2020 r.  

  

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o zrealizowanych inwestycjach                              

i remontach w Powiecie Siedleckim w 2019 r. (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udział dwóch uczniów z terenu powiatu 

siedleckiego, którzy zajęli najlepsze miejsce w dowolnym konkursie języka niemieckiego oraz 

opiekuna, w nieodpłatnym pobycie w Powiecie Oberhavel w terminie od 29 marca do                                    



2 kwietnia br. Zarząd postanowił o pokryciu kosztów przejazdu uczestników wyjazdu                             

w wysokości 1500 zł brutto (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach                  

(zał. nr 7), jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 600 zł brutto na 

zorganizowanie spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 1000 zł brutto na 

sfinansowanie wykonania sztandaru dla 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej                              

w Ciechanowie, po przedstawieniu faktury za wykonanie sztandaru (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu uwzględniając stanowisko Prezydenta Miasta Siedlce                                   

(zał. nr 9), jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym w kwocie 100 000 zł przez Powiat 

Siedlecki w formie dotacji na rzecz Miasta Siedlce, zakupu aparatu USG dla Szpitala 

Miejskiego w Siedlcach, po podpisaniu Porozumienia z Prezydentem Miasta Siedlce na 

dofinansowanie zakupu aparatu (zał. nr 9).  

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy, zawartą w piśmie OR.0012.5.1.2020 z dnia 19 lutego br.                             

(zał. nr 10). Zarząd w/w pismo postanowił przekazać do Wydziału Dróg, w celu realizacji 

wniosków w nim zawartych. 

 

Na tym protokół zakończono.                                                              STAROSTA 

                                                                                                    /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński. 

 

 

 


