
Protokół Nr LXXVIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 21 lipca 2020 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 8 lipca 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

leasingowego na zakup ciągnika. 

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

szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Korczew o bezpłatne udostepnienie 6 szt. betonowych kręgów 

odzyskanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3929W, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec (działka 

ewid. nr 747) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 748, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec (działka 



ewid. nr 747) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 

748, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka ewid. 

nr 38/1) poprzez umieszczenie złącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

oświetlenie uliczne, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka ewid. 

nr 38/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie złącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego w energię elektryczną oświetlenie uliczne, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpiła firma TASTA Usługi Techniczno-Handlowe                                            

ul. Poniatowskiego 29 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

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

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 219/2, 

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

projektu budowlanego pn: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3608W na działkę ewid. nr 511/9 w miejscowości Niwiski, gmina 

Mokobody”, 

 AXAN RETAIL sp. z o.o. sp. k. Bielany Żyłki ul. Słoneczna 5 w sprawie 

lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

2708/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2642/2 w miejscowości 

Hołubla, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 221                          

w miejscowości Łupiny, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 602) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość nr ewid 436, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 491) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 436, 

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

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

ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn    

0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid 308/8, 

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

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

nr 491) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego oświetlenie uliczne, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

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

nr 491) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia 

w energię elektryczną oświetlenia ulicznego, 

 Gminy Paprotnia w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                               

nr 3624W w celu budowy zjazdu publicznego do nieruchomości nr ewid. 369             

w miejscowości Koryciany, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Budowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew”, 

 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 (działka ewid. nr 253), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 144, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W (działka 

ewid. nr 880) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 884, 887                                 

w miejscowości Krześlinek, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3938W (działka 

ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1160/22                           

w miejscowości Zbuczyn, 

 BUDOINSTAL ul. Elizy Orzeszkowej 37 Węgrów w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działki ewid. 

nr: 250, 93/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji 

sanitarnej, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W na działkę ewid. nr 400/1                           

w miejscowości Mościbrody gmina Wiśniew”. 

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania drewna.  

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora PWiK w Siedlcach o wyrażenie zgody na dysponowanie 

nieruchomością  - działka nr 104 obręb 49 w Siedlcach, na cele budowlane. 

13. Zaakceptowanie wniosku dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                

w Chlewiskach o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Siedleckiego na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wyrażenie zgody na usunięcia                                 

3 świerków rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu. 

15. Zapoznanie z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                                       

w Siedlcach, zawartym w piśmie nr OR.1711.1.2020 z dnia 20 lipca br. 

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXVII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 8 lipca 2020 r. 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVIII/202/2020 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 w dniu 29 lipca br. 

 

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 w dniu 29 lipca br. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika (zał. nr 4) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu                     

29 lipca br. 

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie 

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 5) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                      

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 29 lipca br. 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, po 

dokonaniu poprawek w jego treści.  

 

 



Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVIII/203/2020 w sprawie 

powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia 

noszącego znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Korczew 6 szt. betonowych 

kręgów odzyskanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3929W, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                                         

w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) poprzez umieszczenie 

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

nr 748 na okres 22.07.2020 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 3647W                                          

w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

gospodarczy na działce ewid. nr 748 w terminie 22.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                                         

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 38/1) poprzez umieszczenie złącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego oświetlenie uliczne na okres 22.07.2020 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 3674W                                           

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 38/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie złącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 

elektryczną oświetlenie uliczne w terminie 22.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                      

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



gazowego średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 219/2, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3608W na działkę ewid. nr 511/9 w miejscowości 

Niwiski, gmina Mokobody”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 2708/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2642/2 

w miejscowości Hołubla, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 221                         

w miejscowości Łupiny, określając parametry techniczne, 

   zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                                     

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid 436 na okres 

21.07.2020 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 3650W                                             

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 491) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 436 w terminie 21.07.2020 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: 307/22, 308/3, 669) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                                

nr ewid 308/8 na okres 21.07.2020 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 3659W                                            

w miejscowości Bojmie (działka ewid. nr 491) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

oświetlenie uliczne w terminie 21.07.2020 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: 307/22, 308/3, 669) w celu 

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

w terminie 21.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                         

w miejscowości Bojmie (działka ewid. nr 491) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną oświetlenia 

ulicznego na okres 21.07.2020 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 3624W w celu budowy 

zjazdu publicznego do nieruchomości nr ewid. 369 w miejscowości Koryciany 

w dniach 22 – 23 lipca br., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew” w zakresie objętym 

decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.49.2020 z dnia 3 czerwca br., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                  

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 144, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 880) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 884, 887 

w miejscowości Krześlinek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3938W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                               

nr 1160/22 w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Uziębły (działki ewid. nr: 250, 93/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie kanalizacji sanitarnej w terminie 24.07.2020 – 6.08.2020, ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 



 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3636W na działkę ewid. nr 400/1 w miejscowości Mościbrody 

gmina Wiśniew”. 

 

Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił na kolejnym posiedzeniu podjąć decyzję                   

w sprawie przekazania drewna, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wydziału Dróg 

dotyczącymi przedmiotowej sprawy. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Wodociągów                               

i Kanalizacji s-ka z o.o. w Siedlcach na dysponowanie zabudowaną nieruchomością położoną 

w Siedlcach przy Skwerze Niepodległości 2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 

104 obręb 49, której Powiat Siedlecki jest współwłaścicielem w 121/3084 części, na cele 

budowlane w związku z koniecznością wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia w/w terenu oraz zabezpieczenie odbioru 

ścieków sanitarnych z budynku Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2, zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu. Zarząd zobowiązał Przedsiębiorstwo Wodociągów                                        

i Kanalizacji s-ka z o.o. w Siedlcach do odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt 

nawierzchni do stanu pierwotnego, po zakończeniu budowy (zał. nr 8).    

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedłożony przez dyrektora Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 9). Skutki finansowe 95 000 zł. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na usunięcie trzech świerków rosnących                               

w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka (zał. nr 10). Rosnące drzewa stwarzają zagrożenie dla 

ludzi i mogą spowodować uszkodzenia obiektu. 

 

 



Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Siedlcach, zawartym w piśmie nr OR.1711.1.2020 z dnia 20 lipca br.    

 

Ad. pkt 16 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                wz.  S T A R O S T Y 

                                                                                                 /-/ Małgorzata Cepek   

                                                                                                          Wicestarosta   

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


