
Protokół Nr LXXIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 3 czerwca 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 LXXII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

20 maja 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 r. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Powiatu. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3657W w miejscowości Dziewule na działkę ewid. nr 1196/1, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpiła TASTA Usługi 

Techniczno-Handlowe Siedlce ul. Poniatowskiego 29, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), w celu budowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia Ø 63 PE z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków mieszkalnych, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. nr 13) 

do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy, 



 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 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 765, 

 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 3661W w miejscowości Mokobody 

(działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku plebanii na działce ewid. nr 1151/4, 

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

ENERGIA Grabianów ul. Kokosowa 3 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski (działki 

ewid. nr: 545/2, 421) w celu budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją 

światłowodową, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 154/5,  

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

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 154/5, 

 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 3632W obręb Pruszynek 

(działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 90/1, 

 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 3685W obręb Ujrzanów 



(działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 30, 27, 33, 36, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid.                         

nr 570/2) do działki ewid. nr 45/2 w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót polegających                             

na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego                       

na działce ewid. nr 316/2, 

 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 3611W w miejscowości Suchożebry 

(działka ewid. nr 52) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 53/3, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2,  

 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 3667W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka ewid. nr 1044/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

414, 419, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej - działka ewid. nr 155/6, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin (działka ewid. 

nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z szafką sterowania 

oświetleniem ulicznym. 

 w sprawie zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg Powiatowych Powiatu Siedleckiego, 



 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 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1011/8, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości Tęczki                              

na działkę ewid. nr 452, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                      

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza  

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 424/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                                       

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 669) w celu budowy przyłącza do 

sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 883, 

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

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 399, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 399, 

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

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 218/2, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 218/2, 



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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego                     

na działce ewid. nr 216/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działki ewid. nr 1041/1), 339 poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 168, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działki ewid. nr: 1041/1, 339), w celu prowadzenia robót polegających na 

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

działce ewid. nr 168, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 2259W w miejscowości Wodynie na działkę ewid. nr 343/2, 

 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie uzgodnienia projektu pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzymosze i Leśniczówka 

gm. Mordy”, 

 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie uzgodnienia projektu pn.: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy”, 

 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 3647W w miejscowości Kamieniec 

(działka ewid. nr 747) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku gospodarczego na działce ewid. nr 748, 

 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 3674W w miejscowości Jagodne (działka 

ewid. nr 38/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem 

do zasilania oświetlenia ulicznego, 



 Gminy Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                          

(działka ewid. nr 412) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej                                          

w miejscowości Żabokliki (dwa przeciski pod drogą), 

 Przedsiębiorstwa IMBAU Pruszynek 49D w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 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 216/3, 

 w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie z 8 m do 6 m minimalnej odległości 

usytuowania obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki, 

 proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Niwiskach w sprawie wyrażenia 

zgody na wykonanie prac porządkowych wokół kapliczki św. Jan Nepomucena 

w Niwiskach. 

8. Przyjęcie rozliczenia II transzy dotacji celowej dla gmin z terenu Powiatu Siedleckiego,                            

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, za m-c styczeń – kwiecień 2020 r. 

9. Rozpatrzenie ofert dotyczących letniego utrzymania dróg powiatowych – wykaszania 

poboczy. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane.  

12. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu 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”. 

13. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.      

2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych Powiatu 

kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Kisielanach. 



14. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 640.1.U-1.2014 z dnia 23.01.                

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach. 

15. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 

8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych 

Powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

16. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

17. Rozpatrzenie prośby kierownika PCPR w Siedlcach o zmianę zakresu upoważnienia 

określonego w uchwale nr LXIX/165/2020 Zarządu Powiatu.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków                    

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie 

porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.  

19. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.   

20. Przyjęcie informacji: 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2019 r., 

 Wydziału Komunikacji o zakresie zadań realizowanych w 2019 r. przez 

Wydział w kontekście obowiązujących przepisów, 

 o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 r., 

 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w roku 2019, 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Siedleckiego w 2019 r., 

 o przebiegu akcji zimowej w Powiecie Siedleckim w okresie 2019/2020, 

 o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, za okres od                           

1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. w Powiecie Siedleckim.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania czynności 

likwidacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 



22. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT REYMONTÓWKA w Chlewiskach o bezpłatne 

przekazanie na potrzeby jednostki kilkunastu zestawów promocyjnych Powiatu. 

23. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2019 r. Panu                                    

Markowi Błaszczykowi – dyrektorowi DPT REYMONTÓWKA w Chlewiskach. 

24. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 20 maja 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIII/180/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023                       

(zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3)                              

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

Rady Powiatu. 

 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIII/181/2020 w sprawie 

udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu (zał. nr 4). 



Ad. pkt 7 

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

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej                 

nr 3657W w miejscowości Dziewule na działkę ewid. nr 1196/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                       

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków 

mieszkalnych, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid.                    

nr 13) do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy, określając parametry 

techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                       

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 765, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                      

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku plebanii na działce ewid. nr 1151/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W                              

w miejscowości Stok Ruski (działki ewid. nr: 545/2, 421) w celu budowy linii 

kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 154/5 na okres 3.06.2020 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 3633W                                  

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

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki 



ewid. nr 154/5 w terminie 3.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb 

Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kablowego nn                      

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 90/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W obręb 

Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn                

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 30, 27, 33, 36, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 

570/2) do działki ewid. nr 45/2 w miejscowości Dąbrówka Stany, określając 

parametry techniczne, 

 zezwolił na prowadzenie robót polegających na budowie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2, 

w terminie 3.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                        

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 52) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 53/3, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                          

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2 na okres 

3.06.2020 r. – 31.12.2040 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 3667W                        

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

mieszkalny na działkach ewid. nr: 414, 419, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej – do drogi gminnej działka ewid. nr 155/6, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                           

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego 

wraz z szafką sterowania oświetleniem ulicznym w terminie 3.06.2020 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących                           

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

sklasyfikowanego jako drewno opałowe S4,  w ilości 22,8 m3  w cenie sprzedaży 

bez względu na gatunek w wysokości 108 zł brutto za 1 m3 drewna – zgodnie                 

z załącznikiem,                                 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                         

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 1011/8, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                         

z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości Tęczki na działkę ewid. nr 452, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                      

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza  

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 424/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                                       

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 669) w celu budowy przyłącza do 

sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 883, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                            

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid.                

nr 399 w terminie 5.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                          

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.                     

nr 399 na okres 5.06.2020 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 3615W                                        

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid.      

nr 218/2 w terminie 5.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                              

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.                     

nr 218/2 na okres 5.06.2020 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) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.                     

nr 216/3 na okres 8.06.2020 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 2050W                                                

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

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 168 na okres 10.06.2020 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 2050W                                              

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 168 w terminie                                         

3 - 9.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej                    

nr 2259W w miejscowości Wodynie na działkę ewid. nr 343/2, 



 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Krzymosze i Leśniczówka gm. Mordy”, w zakresie 

objętym decyzjami Zarządu Powiatu nr: D.6853.1.189.2020 z dnia 16.10.                  

2019 r., D.6853.1.153.2018 z dnia 1.10.2018 r., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków                   

w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy”, w zakresie objętym decyzją Zarządu 

Powiatu nr D.6853.1.189.2020 z dnia 16.10.2019 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                     

w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku gospodarczego na działce ewid. nr 748, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                        

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 38/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem do zasilania oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                          

(działka ewid. nr 412) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej                                          

w miejscowości Żabokliki (dwa przeciski pod drogą) 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 3617W                                            

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci wodociągowej – dwa przejścia poprzeczne na 

skrzyżowaniu z ul. Zamkową oraz z ul. Pałacową w terminie 15 – 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                                         

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

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

216/3 w terminie 8.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na zmniejszenie z 8 m do 6 m minimalnej odległości usytuowania 

obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej                         

nr 3655W w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515), 



 wyraził zgodę na wykonanie prac porządkowych wokół kapliczki św. Jana 

Nepomucena w Niwiskach, zlokalizowanej częściowo na działce ewid. nr 50, 

obręb Niwiski. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie II transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego odśnieżania dróg powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2020 r., przedłożone przez 

gminy z terenu Powiatu Siedleckiego, poza rozliczeniem Gminy Suchożebry (przedłożona 

została faktura za odśnieżanie dróg powiatowych w dniu 29. 01. 2020 r. (zał. nr 6). Wg wiedzy 

Zarządu ilość śniegu na drogach nie kwalifikowała się do odśnieżania (wyjaśnienie z Gminy).  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu ze złożonymi ofertami dotyczącymi letniego 

utrzymania dróg – wykaszanie poboczy dróg powiatowych (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił 

zlecić Związkowi Spółek Wodnych w Siedlcach realizację powyższego zadania. Cena za usługę 

wyniesie 59,40 zł brutto za 1 km jednostronnie wykoszonego pobocza drogi. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIII/182/2020 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIII/183/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania 

terenu 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” (zał. nr 10). 

 

 

 



Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr                            

RS 640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze 

środków własnych Powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego                            

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 11). 

 

 Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 

640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 12). 

  

Ad. pkt 15 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr 

PCPR.8212-1/1/2008 z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze 

środków własnych Powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego                           

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 13). 

  

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy                                      

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika PCPR w Siedlcach (zał. nr 15), przy 

jednym glosie wstrzymującym – Pana Kazimierza Prochenki, zobowiązał kierownika PCPR do 

przygotowania do 30 czerwca br. zmiany struktury organizacyjnej jednostki - utworzenie 

stanowiska zastępcy kierownika jednostki.   

 

Ad. pkt 18 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIII/184/2020 w sprawie 

ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną                       

i zawodową, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem 



Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu 

Wnioskodawcy (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 17). 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje: 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2019 r. (zał. nr 18), 

 o działalności związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 r. (zał. nr 19), 

 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w roku 2019 (zał. nr 20), 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Siedleckiego w 2019 r.                    

(zał. nr 21), 

 o przebiegu akcji zimowej w Powiecie Siedleckim w okresie 2019/2020                    

(zał. nr 22), 

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

Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął również informacje: 

  Wydziału Komunikacji o zakresie zadań realizowanych w 2019 r. przez 

Wydział w kontekście obowiązujących przepisów (zał. nr 23), 

 o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, za okres od                         

1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. w Powiecie Siedleckim (zał. nr 24) 

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

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 21 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIII/185/2020 w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach (zał. nr 25). 

 

 



 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie kilkunastu 

zestawów promocyjnych Powiatu Siedleckiego na potrzeby Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 26). Materiały promocyjne wykorzystane zostaną                      

w celu promocji walorów turystycznych i kulturalnych Ziemi Siedleckiej. 

 

Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, jednogłośnie 

postanowił przesunąć na termin późniejszy rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej 

za 2019 r. dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

Ad. pkt 24       

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt pisma o zniesienie obszarów 

objętych ograniczeniami w Powiecie Siedleckim w związku z występowaniem ASF                               

(zał. nr 27). Pismo przekazane zostanie do: 

 Pana Bogdana Konopki – Głównego Lekarza Weterynarii, 

 Pana Pawła Jakubczaka – Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

 Pani Izabeli Floryszczyk – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. 

    

                                                                                                        STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                 /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


