
Protokół Nr LXXVII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 8 lipca 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 LXXVI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                               

24 czerwca 2020 r. 

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

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 010 rozdział 01005 w 2020 r. 

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

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

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

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej        

na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 176/1                      

w miejscowości Domanice Kol., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 132) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 731                         

w miejscowości Zbuczyn, 



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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) 

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø 110 o dł. 13,5 mb 

– przecisk pod drogą, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w celu 

wykonania remontu zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid.: 529, 

529/1 w miejscowości Wólka Wiśniewska, 

 o utwardzenie drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz                            

ul. Dębowa wzdłuż działki nr ew. 155/7 o dł. ok. 40 m., 

 radnego Gminy Skórzec w sprawie budowy chodnika w miejscowości 

Trzciniec, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

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

na budowie przyłącza wodociągowego, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Myrcha (działka ewid. nr 939/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działki ewid. nr: 1005, 

1006, 1007, 1008, 1009), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu prowadzenia robót polegających                         

na budowie   przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

(działki ewid. nr: 1005, 1006, 1007, 1008, 1009), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 424/2), 

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

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

Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE, zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 771/2, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 83/2                    

w miejscowości Paprotnia, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii oświetlenia 

ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn.   

12. Zapoznanie z odpowiedzią Pana Bogdana Konopki – Głównego Lekarza Weterynarii 

na wniosek o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami w związku                                                   

z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim.    

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

14. Przyjęcie sprawozdań z działań podejmowanych w roku 2019: 

 na terenie Powiatu Siedleckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni                                 

w Sokołowie Podl., Nadzów Wodny w Łosicach, 

 na terenie powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego, 

otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta Stołecznego Warszawy przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Warszawie, Nadzór 

Wodny w Mińsku Maz., 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na obszarach powiatów: łukowskiego, 

bialsko podlaskiego, siedleckiego, radzyńskiego, łosickiego, 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze Powiatu Siedleckiego. 

15. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji mienia Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 

16. Rozpatrzenie prośby Prezydenta Miasta Siedlce o wyrażenie zgody na dysponowanie 

nieruchomością – działka nr 104 obręb 49 na cele budowlane, w związku                                            

z koniecznością wykonania remontu budynku Urzędu Miasta przy Skwerze 

Niepodległości 2 w Siedlcach. 

17. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-

Wychowawczemu w Stoku Lackim zbędnych składników majątku ruchomego, 

będących na stanie majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 



18. Rozpatrzenie prośby Prezydenta Miasta Siedlce o wyrażenie zgody na wycinkę 3 szt. 

drzew oraz krzewów z nieruchomości o numerze ewidencyjnym 104 obręb 49, której 

współwłaścicielem jest Powiat Siedlecki. 

19. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXVI/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 24 czerwca 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/194/2020 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/195/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                        

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

 

Ad. pkt 5 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/196/2020 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 jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/197/2020 w sprawie 

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

noszącego znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 4). 

 

 

 

 



Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/198/2020 w sprawie 

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

noszącego znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/199/2020 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/200/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Skórzec do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXVII/201/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 176/1                   

w miejscowości Domanice Kol. określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 132) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 731                       

w miejscowości Zbuczyn określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                     

w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø 110 o dł. 13,5 mb – przecisk pod drogą, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w celu 

wykonania remontu zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid.: 529, 



529/1 w miejscowości Wólka Wiśniewska w dniu 6.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na utwardzenie żużlem odcinka drogi powiatowej nr 3633W                     

w miejscowości Błogoszcz ul. Dębowa wzdłuż działki nr 155/7, o długości                  

ok. 40 m, 

 rozpatrzył wniosek radnego gminy Skórzec w sprawie budowy chodnika                        

w miejscowości Trzciniec. Ze względu na wąski pas drogowy nie ma 

możliwości wykonania normatywnego chodnika. W kilku miejscach odległość 

od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego wynosi ok. 0,6 m – 0,8 m. W 

związku z tym należy wykonać dokumentację projektową i pozyskać niezbędne 

grunty do budowy chodnika. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji 

projektowej na budowę chodnika o długości ok. 1180 m wyniesie ok. 70000 zł. 

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby mieszkańcy (właściciele działek) 

podpisali z Powiatem umowę użyczenia celem pozyskania gruntu na chodnik, 

a Wójt Gminy zobowiązał się do partycypacji w kosztach, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                      

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

polegających na budowie przyłącza wodociągowego w dniu 9.07.2020 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działki ewid. nr: 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009) na okres 9.07.2020 r. – 31.12.2060 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 3634W                                       

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego (działki ewid. nr: 1005, 1006, 1007, 1008, 1009) w dniu 

11.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                          

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

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid.           

nr 424/2) na okres 9.07.2020 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 3614W                     

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

średniego ciśnienia Ø 25 PE, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 771/2, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 83/2                   

w miejscowości Paprotnia określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę na budowę linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej 

nr 3656W w miejscowości Zbuczyn ul. Lipowa.   

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Pana Bogdana Konopki – Głównego 

Lekarza Weterynarii na wniosek o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami w związku                        

z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

          Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                 

w Siedlcach, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego w sprawie powyższego Regulaminu. 

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdania z działań podejmowanych                              

w roku 2019 (zał. nr 11): 

 na terenie Powiatu Siedleckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni                                 

w Sokołowie Podl., Nadzów Wodny w Łosicach, 



 na terenie powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego, 

otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta Stołecznego Warszawy przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Warszawie, Nadzór 

Wodny w Mińsku Maz., 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na obszarach powiatów: łukowskiego, 

bialsko podlaskiego, siedleckiego, radzyńskiego, łosickiego, 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze Powiatu Siedleckiego 

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

Rady Powiatu. 

    

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach na dokonanie fizycznej likwidacji przez utylizację 

składników majątku ruchomego będących na stanie majątkowym w/w szkoły, wymienionych 

w wykazach załączonych do pisma D/234/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. za wyjątkiem pozycji: 

11, 14-15, 20-25, 28-29, 89, 153, 174, 178, wymienionych w wykazie pozostałych środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do likwidacji. Wymienione pozycje 

niepodlegające likwidacji przejmie Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach podczas przejmowania majątku Zespołu Szkół, na który nie znajdą 

się chętni do jego przejęcia (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Prezydentowi Miasta Siedlce 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 wykonania remontu budynku Urzędu Miasta Siedlce. Wyrażenie zgody na 

dysponowanie w/w nieruchomością na cele budowlane nie oznacza zgody Powiatu 

Siedleckiego na partycypację w kosztach planowanego przez Miasto Siedlce remontu                              

(zał. nr 13).    

 

 

 



Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach na przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-

Wychowawczemu w Stoku Lackim zbędnych składników majątku ruchomego będących                       

na stanie majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, wymienionych                              

w załączniku do pisma Nr D/232/01/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 15): 

 wyraził zgodę Prezydentowi Miasta Siedlce na wycinkę drzew i krzewów oraz na 

dokonanie nasadzeń w ramach kompensacji przyrodniczej, zgodnie z załącznikiem do 

pisma PR-RI.7011.8.2019 z dnia 30.06.2020 r., 

 koszty wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych poniesie Miasto Siedlce 

we własnym zakresie. 

 

Ad. pkt 19 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                       STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                              /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński  

 


