
Protokół Nr LXXV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 17 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 LXXIV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                               

12 czerwca 2020 r. 

3. Zapoznanie z informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s                   

w Wodyniach, przekazaną przez Prezesa Zarządu Spółdzielni. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                        

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

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 Firmy DROMACC ul. Goworowska 31a/5 Ostrołęka o uzgodnienie koncepcji 

zagospodarowania terenu dla projektu „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki (działka ewid. 

nr 520/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 477, 

 PHU ELKA ul Pańska 23 Kosów Lacki, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2)                       



w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn          

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 477, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 583) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 153/1                        

w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                           

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 181) w celu budowy 

przyłącza do sieci wodociągowej dla potrzeb budynku usługowego na działce 

ewid. nr 183/1, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 90 PE w pasie drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków Kolonia”, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Wodynie (działka ewid. nr 376) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 483/2), 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                           

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 376) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 483/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 671, 381/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                               

do nieruchomości na działce ewid. nr 380/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka 

ewid. nr 671) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 380/4, 

 CUKROCHURT sp. z o.o. Siedlce ul. Karowa 22 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 93) w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 841 w miejscowości 

Jasionka, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                           

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

kanalizacyjnego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 90/1, 

 Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w planach budżetowych wykonania 

remontu nawierzchni betonowej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W                                    

w m. Borki Wyrki, 

 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 3640W w miejscowości Rzążew (działka 

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

nn 0,4 kV zasilającego budynek komunalny na działkach ewid. nr: 104/2, 105/1, 

 OLAN sp. z o.o. Żabokliki ul. Korczewska 57 w sprawie lokalizacji zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 915)                                      

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 440 w miejscowości Krześlin, 

 Gminy Kotuń w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                    

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie linii 

kablowej na podbudowie słupowej, 

 NEA NET Siedlce ul. Brzeska 97A w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej 

na podbudowie słupowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                         

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 64.  

10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zabezpieczenia drogi powiatowej nr 3654W, 

przebiegającej przy działkach nr: 1011/2, 1032/1 obręb Łupiny, przekazanego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach pismem OR.0004.33.2020. 

11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie 

bezpłatnego przejęcia zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie 

majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 



13. Przyjęcie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych                         

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie                     

w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

Powiatu Siedleckiego.  

14. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o bezpłatne przekazanie materiałów 

promocyjnych dot. Powiatu Siedleckiego dla Punktu Informacji Turystycznej                                 

w Korczewie. 

15. Zapoznanie z odpowiedzią Pani Anny Duras – Z-cy  Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii na wniosek o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami                            

w związku z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim. 

16. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.  

17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku do Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków                            

w Warszawie celem uzyskania zgody na usunięcie 4 szt. drzew będących w ewidencji 

Urzędu – wywrotów i złomów na terenie Ośrodka. 

18. Rozpatrzenie prośby Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich o udostępnienie 

w okresie 10 – 16.10.2020 r. wraz z dostępem do bieżącej wody i energii elektrycznej 

obiektu ZSP w Mordach, na potrzeby 1 batalionu czołgów/ 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich.  

19. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXIV/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 12 czerwca 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z/s w Wodyniach, przedstawioną przez Pana Michała Gajowniczka - Prezesa 

Zarządu Spółdzielni. 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXV/186/2020 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 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXV/187/2020 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 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXV/188/2020 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXV/189/2020 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXV/190/2020 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił:   

 zaopiniował pozytywnie z uwagami koncepcję zagospodarowania terenu dla 

projektu pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na                        

ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”. W ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowej należy uwzględnić pominięte zjazdy na działki nr: 308, 310/1, 311 

(dwa zjazdy istniejące), 341/16, 341/19, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W                                          

w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2) poprzez umieszczenie przyłącza 



kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 477 na 

okres 30.06.2020 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 2258W                                            

w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 477 w terminie 30.06.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 583) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 153/1                    

w miejscowości Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                       

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr181) w celu budowy 

przyłącza do sieci wodociągowej dla potrzeb budynku usługowego na działce 

ewid. nr 183/1, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia Ø 90 PE w pasie drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków 

Kolonia”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach                                   

nr D.6853.1.77.2019 z dnia 10.07.2019 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                                          

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 376) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka 

ewid. nr 483/2) na okres 8.07.2020 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 3647W                         

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 376) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 483/2 w terminie 8.07.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,  



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                      

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 671, 381/1) w celu prowadzenia 

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

nieruchomości na działce ewid. nr 380/4 w terminie 17 - 18.06.2020 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                             

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr 671, 380/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 380/4 na okres 18.06.2020 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 3636W (działka ewid. 

nr 93) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 841                      

w miejscowości Jasionka w dniu 11.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                       

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

kanalizacyjnego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 90/1, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w planach 

budżetowych wykonania remontu nawierzchni betonowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 3633W w m. Borki Wyrki. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W                       

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek komunalny 

na działkach ewid. nr: 104/2, 105/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 915) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 440                           

w miejscowości Krześlin, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                    

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie linii 

kablowej na podbudowie słupowej na okres 23.06.2020 r. – 31.12.2030 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 3604W                                         

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej na podbudowie 

słupowej w terminie 22 - 23.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                         

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 64.  

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt pisma, będący odpowiedzią na 

wniosek z dnia 9 marca br., dotyczący zabezpieczenia drogi powiatowej nr 3654W, 

przebiegającej przy działkach nr: 1011/2, 1032/1 obręb Łupiny. Wniosek przekazany został 

przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach pismem OR.0004.33.2020 z dnia 26 maja 

br. wraz z uchwałą nr XIV/93/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja br. (zał. nr 7). 

Wydział Dróg udzieli odpowiedzi zainteresowanym. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne przejęcie przez Dom Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach zbędnych składników majątku ruchomego 

będących na stanie majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie                         

z załącznikiem nr 1 - wykaz przedmiotów (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 9) i skierował do zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

Ad. pkt 13 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych 



rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne                              

na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 10).  

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie Wójtowi  

Gminy Korczew materiałów promocyjnych dotyczących  Powiatu Siedleckiego, dla Punktu 

Informacji Turystycznej w Korczewie (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Pani Anny Duras – Z-cy  Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na wniosek o zniesienie obszarów objętych 

ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na złożenie wniosku do Delegatury w Siedlcach 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzyskania zgody na usunięcie czterech szt. 

drzew (świerk pospolity) będących w ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków pod numerami 

inwentaryzacyjnymi: 63, 64, 175, 182 (zał. nr 14).  

 

Ad. pkt 18 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udostepnienie Dowództwu                                  

21 Brygady Strzelców Podhalańskich w okresie 10 – 16 października br. wraz z dostępem do 

bieżącej wody i energii obiektu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach ul. 3 maja 2, 

na potrzeby 1 batalionu czołgów/21 Brygady Strzelców Podhalańskich, w celu realizacji 

przedsięwzięcia szkoleniowego (zał. nr 15). Dowództwo 21 Brygady pokryje koszty zużytych 

mediów.   

 

 

 

 



Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu przy jednym głosie wstrzymującym – Pana Grzegorza Miezianko 

wyraził zgodę Wójtowi Gminy Suchożebry na wykonanie w drodze powiatowej nr 3612W                    

w miejscowości Krynica progów zwalniających (zał. nr 16). Zorganizowanie i wykonanie 

powyższego przedsięwzięcia leży w gestii Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                                STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                       /-/ Karol Tchórzewski 

 


