
Protokół Nr LXXII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

      w dniu 20 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 LXXI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

13 maja 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace 

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

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2020 r. 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. 

6. 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 3636W w miejscowości Jasionka (działka 

ewid. nr 93) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 291/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid.                                       

nr 1552) do działki ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy, 

 Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 366/27, 326/4)                     

w celu lokalizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 



 BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 1380, 

300) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami, 

 Gminy Domanice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                              

nr 3635W (działki ewid. nr 300, 1380) poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej z przyłączami, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek (działka 

ewid. nr 80), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

nr 58, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek (działka 

ewid. nr 80) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 58, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Januszówka (działka 

ewid. nr 385), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

83/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Januszówka (działka 

ewid. nr 385) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83/4, 

 BUDGAR sp. z o.o. Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid.                   

nr 570/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach  ewid. nr: 22/3, 22/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości 

Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działkach ewid. nr: 22/2, 22/3, 



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

Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie zmiany 

w części decyzji Zarządu Powiatu nr D.6853.1.7.2020 z dnia 19.02.2020 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid.                         

nr: 326/4, 535) do działki ewid. nr 326/9 w miejscowości Stok Lacki, 

 Gminy Wodynie w sprawie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 339) do działki ewid. nr 336 w miejscowości Seroczyn, 

 „MG Tech” Siedlce ul. Czerwonego Kapturka 20 w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3636W na działkę ewid. nr 841 w miejscowości Jasionka gmina Zbuczyn”, 

 w sprawie zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                        

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

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 218/2, 

 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 3650W w miejscowości Rudnik Duży 

(działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla 

potrzeb budynku na działce ewid. nr 436, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej 

nr 3659W obręb Józefin na działkę ewid. nr 69, 

 mieszkańców wsi Okniny Podzdrój o budowę chodnika w ciągi drogi 

powiatowej nr 3656W od miejscowości Stare Okniny do skrzyżowania z drogą 

gminną przy szkole w  Radomyśli, 

 uzgodnienie koncepcji zagospodarowania dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-

Olszanka na odcinkach w miejscowości Radzików Wielki, Pióry Wielkie                              

i Ostoje”. 

7. Rozpatrzenie ofert dotyczących letniego utrzymania dróg powiatowych: Wójta Gminy 

Przesmyki i dyrektora Związku Spółek Wodnych w Siedlcach. 

8. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Wodynie o wyrażenie zgody na wykorzystanie                           

w kolejnym sezonie zimowym zakupionego przez Gminę paliwa w ilości 164,987 litra.  

9. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 

drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 



10. 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. 

11. Rozpatrzenie wniosku radnych Powiatu – Panów: Grzegorza Miezianko                                                  

i Edwarda Kokoszki dotyczącego ścinania zawyżonych poboczy dróg powiatowych. 

12. Przyjęcie: 

 sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”, 

 informacji nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2020/2021.  

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXI/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXII/177/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                     

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXII/178/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                      

w dziale 710 rozdział 71012 w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXII/179/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                      

w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. (zał. nr 3). 



 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                      

w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 291/2, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid.                      

nr 1552) do działki ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                           

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 366/27, 326/4) w celu 

lokalizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                            

w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 1380, 300) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami                             

w terminie 26.05-16.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki ewid. 

nr 300, 1380) w miejscowości Domanice poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej z przyłączami na okres 17.06.2020 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 3940W                                           

w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 58 w terminie 21.05.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W                                           

w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80) poprzez umieszczenie 

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

nr 58 na okres 21.05.2020 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 3656W                                            

w miejscowości Januszówka  (działka ewid. nr 385), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 83/4 w terminie 21.05.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                           

w miejscowości Januszówka (działka ewid. nr 385) poprzez umieszczenie 

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

nr 83/4 na okres 21.05.2020 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 3645W                                         

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działkach ewid. nr: 22/2, 

22/3 na okres 21.05.2020 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,   

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.7.2020 z dnia 

19.02.2020 r., w następujący sposób: 1. W treści decyzji zmienia się zapis „… 

dwóch słupów linii energetycznej średniego napięcia 15 kV…” na zapis: „… 

jednego słupa linii energetycznej średniego napięcia 15 kV…” 2. Wycofuje się 

załącznik graficzny, zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia                    

20 maja 2020 r., stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid. nr: 

326/4, 535) do działki ewid. nr 326/9 w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, 

  zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 2258W (działka ewid. nr 

339) do działki ewid. nr 336 w miejscowości Seroczyn, określając parametry 

techniczne, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3636W na działkę ewid. nr 841 w miejscowości Jasionka 

gmina Zbuczyn”, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                        

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

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 218/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                               

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV dla potrzeb budynku na działce ewid. nr 436, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej                 

nr 3659W obręb Józefin na działkę ewid. nr 69, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Okniny Podzdrój o budowę chodnika                         

w ciągi drogi powiatowej nr 3656W od miejscowości Stare Okniny                                    

do skrzyżowania z drogą gminną przy szkole w  Radomyśli. Ostateczna decyzja 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 

2021 r., 

 zwrócić się o informację do DARFIK Firmy Projektowo-Usługowej                               

w Siedlcach, czy koncepcja zagospodarowania dla zadania pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-

Olszanka na odcinkach w miejscowości Radzików Wielki, Pióry Wielkie                            

i Ostoje” przewiduje kanał technologiczny (podstawa prawna). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby oferty dotyczących letniego utrzymania 

dróg powiatowych: Wójta Gminy Przesmyki i dyrektora Związku Spółek Wodnych                                   

w Siedlcach rozpatrzyć wraz z innymi ofertami dotyczącymi letniego utrzymania dróg 

powiatowych (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Gminie Wodynie na wykorzystanie                         

w kolejnym sezonie zimowym zakupionego paliwa w ilości 164,987 litra za kwotę 821,79 zł 

(zał. nr 5). Zakup paliwa należy rozliczyć do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 



Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych                       

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 6). 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o unieważnieniu przetargu na „Dostawę                       

w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego                         

o mocy minimalnej 110 KM wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania 

umowy” (zał. nr 7) i jednocześnie postanowił rozpisać nowy przetarg na zakup ciągnika, 

ustalając jego parametry w oparciu o wnioski zespołu roboczego w składzie:                                                                                  

                                                                   Andrzej Rymuza,  

                                                                   Edward Kokoszka, 

                                                                   Alfred Potyra.   

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił podjąć decyzję w sprawie zakupu ścinarki 

poboczy dróg powiatowych, po rozstrzygnięciu przetargu na zakup ciągnika rolniczego. 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”                   

(zał. nr 8), 

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

Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2020/2021 (zał. nr 9)  

  i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dokonać fizycznej likwidacji telefonu 

komórkowego marki NOKIA model 233-0c-2 (bez tylnego panelu) o numerze IMEI 

355248/03/094456/2 wraz z kartą SIM sieci Orange o numerze 8948031254596876740NK10, 

którego Powiat Siedlecki na podstawie art. 187 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) stał się właścicielem,  



             Zarząd Powiatu na wniosek radnego Pana Edwarda Kokoszki, jednogłośnie 

postanowił aby wystąpić do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z wnioskiem o likwidację 

obszarów objętych ograniczeniami, w związku z występowaniem  ASF w powiecie siedleckim, 

            Zarząd Powiatu na wniosek radnego Pana Kazimierza Prochenki jednogłośnie 

zobowiązał Wydział Dróg do zamontowania strzałek prowadzących na łuku drogi powiatowej 

Zbuczyn – Grodzisk, przed miejscowością Grodzisk pierwszy łuk w lewo, 

             Zarząd Powiatu na wniosek Wicestarosty Siedleckiego jednogłośnie postanowił, aby 

wystąpić do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o namalowanie pasów 

w pobliżu firny Elmo w Żelkowie Kol. z powodu lokalizacji przystanku, z którego korzystają 

piesi również dzieci, 

              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skórzec na 

zagospodarowanie ziemi z wykopów, pochodzącej w związku z rozbudową dróg powiatowych 

nr: 3605W, 3645W, 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany. Ziemia wykorzystana zostanie 

na potrzeby prowadzonej rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych                                

w Dąbrówce Ług.       

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                     STAROSTA 

                                                                                           /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński  

 

 

 


