
Protokół Nr LXXI/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

      w dniu 13 maja 2020 r.                                                    
zwołanego  zgodnie z  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy                                 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568). 

 
W posiedzeniu Zarządu w trybie zdalnym uczestniczyli:   

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki, Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki  oraz  

członkowie Zarządu: Edward Kokoszka, Grzegorz Miezianko, Kazimierz Prochenka a także 

Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu oraz Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu.  

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

      2.  Przyjęcie protokołu nr LXX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                               

6 maja 2020 r. 

      3.  Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach raportu                          

           o stanie powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

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

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 49/2                      

w miejscowości Borki Kosiorki, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki (działka 

ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 368/7, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zmiany decyzji 

Zarządu Powiatu nr D.6853.1.33.2019 z dnia 26.02.2020 r., 



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

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działek ewid. nr: 400/3, 400/2,  

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412) 

poprzez umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 400/3, 400/2,  

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 543) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 445/2                                          

w miejscowości Stok Lacki, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                      

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił KRANZ-GAZ                           

ul. CHOPINA 34 Siemiatycze, w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki (działka ewid. nr 

503), w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia w poboczu pasa 

drogowego, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                      

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3), 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 154/5, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                  

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                          

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236),                       

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 218/2, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                     

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                          

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 



powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 503),                                 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 399, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                  

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                           

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego dwa budynki na działce 

ewid. nr 216/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                                            

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1403) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1673, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Tokary (działka ewid. 

nr 106) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 199, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Tokary (działka ewid. 

nr 106), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

nr 199, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

nr 551, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 551, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                            

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza 



kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 174/18, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                            

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1260/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

921/3. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości gruntowej. 

7. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Dróg o dokonanie zmian w planie wydatków 

majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 r. poprzez zwiększenie środków w dz. 600, 

rozdz. 60014 drogi powiatowe, § 6150 oraz wprowadzenie zmian w WPF na lata                              

2020-2023. 

8. Rozpatrzenie wniosku radnych Powiatu – Panów: Grzegorza Miezianko i Edwarda 

Kokoszki dotyczącego ścinania zawyżonych poboczy dróg powiatowych. 

9. Zaopiniowanie propozycji wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach o wsparcie 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego Powiatowego „Przez okno kwarantanny”. 

12. Obliczenie dotacji dla ucznia/wychowanka dla szkół i placówek niepublicznych                              

na 2020 rok prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 

według metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu siedleckiego. 

13. Przyjęcie rozliczenia budżetu na 2020 rok w dz. 801 i 854 wg metryczki subwencji 

oświatowej. 

14. Wolne wnioski.  

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2020 r. 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXI/174/2020 w sprawie 

przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach raportu o stanie powiatu (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXI/175/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                       

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 49/2                       

w miejscowości Borki Kosiorki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                

w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 368/7, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.33.2019 z dnia 

26.02.2020 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny nr 1, 

zastępując go nowym załącznikiem graficznym nr 1 z dnia 20 maja 2020 r., 

stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                        

w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działek 

ewid. nr: 400/3, 400/2 w terminie 20.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                             

w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412) poprzez umieszczenie 

dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na 

działkach ewid. nr: 400/3, 400/2 na okres 20.05.2020 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 3666W (działka ewid. 

nr 543) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 445/2                                          

w miejscowości Stok Lacki w terminie 22-23.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                  

w miejscowości Borki Wyrki (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia w poboczu pasa drogowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                  

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 154/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                  

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

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 218/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                  

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 399, 

 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                  

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego dwa budynki na działce ewid. nr 216/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                                            

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1403) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1673, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                                           

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 199 na okres 

14.05.2020 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 3663W                                           

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106), w celu prowadzenia robót 

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



mieszkalnego na działce ewid. nr 199 w terminie 14.05.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                           

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 551 w terminie 14-15.05.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                           

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 551 na 

okres 15.05.2020 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 3635W                                            

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

174/18, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                            

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1260/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

921/3. 

 

Ad. pkt 6 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej (zał. nr 4) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku                                        

o dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 r. poprzez 

zwiększenie środków w dz. 600, rozdz. 60014 drogi powiatowe, § 6150 oraz wprowadzenie 

zmian w WPF na lata 2020-2023. 



Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku 

radnych Powiatu dotyczącego zakupu ścinarki poboczy. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

funkcyjnego Pani Krystynie Zarzeckiej p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                       

w Mordach, na okres 2 miesięcy, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r., w wysokości 34 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 5).     

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXI/176/2020 w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu przy jednym głosie przeciw – Pana Edwarda Kokoszki, postanowił                 

o wsparciu finansowym kwotą do 2 500 zł Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przez 

okno kwarantanny” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach                           

(zał. nr 7). Konkurs przeprowadzony zostanie we współpracy ze Starostwem Powiatowym                     

w Siedlcach i Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 8): 

1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg metryczki subwencji 

oświatowej na 2020 rok: 

 Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy – 1 499,34 zł, 

 LO przy MOW w Gostchorzy – 1 349,41 zł, 

 Szkoła Podstawowa przy MOW w Wojnowie – 1 499,34 zł, 

 LO przy MOW w Wojnowie – 1 349,41 zł. 

W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość 

dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego 

zgodnie z orzeczeniem. 



2. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg metryczki 

subwencji oświatowej na 2020 rok: 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 5 354,79 zł, 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 5 354,79 zł.  

3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW w wysokości 

2 677,39 zł miesięcznie. 

4. Dokonać zmian w budżecie dostosowując plan dotacji w poszczególnych zadaniach do kwot 

uwzględniających liczbę uczniów/wychowanków wykazaną w SIO. 

5. Podjąć działania w kierunku dostosowania liczby uczniów stanowiącą podstawę do 

przekazywania i rozliczania dotacji do liczby miejsc w MOW Gostchorz i Wojnów. 

6. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą 

uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza br. 

  

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 9):                                        

1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w: 

 SOSW w Stoku lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 603 697,16 zł, 

 PPPP w Stoku Lackim                                                            – 273 571,94 zł, 

 Szkole Ponadpodstawowej w Mordach                                   – 381 867,50 zł, 

 LO w Gostchorzy i Wojnowie                                                 –        269,99 zł, 

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                –   31 587,00 zł, 

 pozostała działalność                                                                –     8 092,59 zł, 

 w łącznej kwocie                                                                    – 1 299 086,18 zł. 

2. Zwiększyć plan dotacji dla niepubl. MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę łączną dla 

wszystkich zadań                                                                                   – 613 822,19 zł 

ze środków subwencji oświatowej, przyjmując za podstawę wielkość liczby danych 

statystycznych uczniów/wychowanków wykazanych w SIO na 30.09.2019 r. 

 

Ad. pkt 14 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                         STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński  



 


