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Protokół Nr LXXIX/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 29 lipca 2020 r. 

 
zwołanego  zgodnie z  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy                                 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z późn. zm.). 

 
W posiedzeniu Zarządu w trybie zdalnym uczestniczyli:   

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki, Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki  oraz  

członkowie Zarządu: Edward Kokoszka, Grzegorz Miezianko, Kazimierz Prochenka a także 

Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu oraz Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu.  

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 21 lipca 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

4. Przyjęcie informacji o rozdysponowanych środkach finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w II kwartale 2020 r. na zadania                                    

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

6. Ustalenie stawki wynagrodzenia ekspertów z listy MEN powołanych w skład komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

7. Przyjęcie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nt. 

przyznanych środków pomocowych do wykorzystania na terenie Powiatu 

Siedleckiego. 

8. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii pw.                              

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie organizacji wyjazdu 

młodzieży z Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Siedlce na rekolekcje – „Wakacje                       

z Bogiem”. 
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9. Przyjęcie Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021. 

10. Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów graficznych oraz danych 

adresowych w celu umieszczenia na kalendarzu planszowym TV Wschód. 

11. Rozpatrzenie wniosku o zgodę na przekazanie darowizną księgozbioru i filmów DVD 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach przez Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/4                        

w miejscowości Łączka, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                      

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 83/2, 

 Gminy Mokobody w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez 

umieszczenie podłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid. nr 2697/1)                           

w miejscowości Hołubla zlokalizowanego w sąsiedztwie „Pomnika 

upamiętniającego 100-letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości”, 

 Przedsiębiorstwa Budowlanego IMBAU Pruszynek 49D w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody                  

w celu włączenia sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do sieci 

istniejących, 

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

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

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza  gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 771/2, 
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 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 771/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 765, 

 Instalatorstwo Elektryczne, Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

ewid. nr 765, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka ewid. nr 1044/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 414, 419, 

 Instalatorstwo Elektryczne, Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka ewid. nr 1044/1), w celu prowadzenia robót polegających na 

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

na działkach ewid. nr: 414, 419, 

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

w imieniu której wystąpił Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 228/2) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 228/1, 

 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 1/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy,  
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3905W 

(działka ewid. nr 624) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 663/2                        

w miejscowości Chlewiska, 

 Gminy Zbuczyn w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów publicznych z drogi 

powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 1160/29 w miejscowości Zbuczyn, 

 o przekazanie drewna w związku z wycinką drzew, które rosły na granicy 

działki nr ewid. 1313/6 graniczącej z drogą powiatową w miejscowości 

Zbuczyn. 

13. Przyjęcie informacji nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego         

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu 

ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.   

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXVIII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 21 lipca 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 Zarząd Powiatu wnosi o dokonanie poprawek w przedstawionej treści: 

 zadań Zespołu do Spraw Finansowych tj. określenie zadań Głównego Księgowego                

§ 12, 

 §16 pkt 3 „Zadania Inspektora Ochrony Danych mogą być realizowane przez podmiot 

zewnętrzny lub stanowisko ds. administracyjno – kadrowych”, 

 Schemat Organizacyjny, poprzez rozdzielenie tabelki Głównego Księgowego                         

i Zespołu do Spraw Finansowych. 
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 Zarząd Powiatu zobowiązuje Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Siedlcach do przedstawienia poprawionego ww. Regulaminu w terminie do dnia 3 sierpnia 

2020 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął  Informację o rozdysponowanych środkach 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w II kwartale 

2020 roku na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXIX/204/2020 w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił stawki wynagrodzenia ekspertów z listy MEN 

powołanych w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczycielka mianowanego w wysokości 100 zł za posiedzenie w jednej komisji dla 

jednego eksperta (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych do 

wykorzystania na terenie Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady merytorycznej komisji (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

 Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy 

Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie organizacji wyjazdu 

młodzieży z Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Siedlce na rekolekcje - „Wakacje z Bogiem” 

jednogłośnie postanowił wesprzeć finansowo wyjazd młodzieży z Powiatu Siedleckiego oraz 

Miasta Siedlce na rekolekcje - „Wakacje z Bogiem” które odbędą się w dniach 18 - 22 

sierpnia br. w kwocie 1500 zł (zał. nr 6).   
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Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzje w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Zarząd Powiatu 

zobowiązał Wydział Promocji i Rozwoju do szczegółowych wyjaśnień kwoty planowanej na 

ww. realizację programu (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił udostępnić Grupie Medialnej – Wschód  

Sp. z o.o. materiały graficzne w formie herbu Powiatu oraz dane adresowe w celu 

umieszczenia na kalendarzu planszowym (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach 

jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie darowizną księgozbioru i filmów DVD Miejsko -

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach przez Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/4                        

w miejscowości Łączka, gm. Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W               

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69), gm. Mokobody                    

w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 

dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 83/2, 

określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                               

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie 

podłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej                           

o powierzchni 0,4 m
2
, na okres 29.07.2020 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, 
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 wyraził zgodę na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

3618W (działka ewid. nr 2697/1) w miejscowości Hołubla, gm. Paprotnia 

zlokalizowanego w sąsiedztwie „Pomnika Upamiętniającego 100-letnią 

Rocznicę Odzyskania Niepodległości”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                               

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu włączenia sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących,                           

o powierzchni 2 m
2
, w terminie 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 771/2, o powierzchni 4,38 m
2                                

w terminie 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 771/2 o powierzchni 0,59 m
2
 na okres 

30.07.2020 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 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość ewid. 

nr 765, o powierzchni 8,87 m
2
 na okres 30.07.2020 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 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie  przyłącza  kablowego niskiego 

napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce  ewid. nr 765,    
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o powierzchni 23,99  m
2 

w terminie 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

    
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                            

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) gm. Zbuczyn, 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość ewid. nr 414, 419 o powierzchni 2,83 m
2
 na okres 29.07.2020 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 3667W                                            

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) gm. Zbuczyn, 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 414, 419 o powierzchni 57,77 m
2
, w terminie 29.07.2020 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, 228/2), gm. Siedlce                 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia ø 25PE zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 228/1, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                  

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1), gm. Wiśniew w celu 

budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 1/2, określając warunki zezwolenia, 

  
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w celu 

budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości ewid. nr 1681                              

w miejscowości Mordy ul. Kościuszki, o powierzchni 32 m
2
 pobocze/chodnik, 

jezdni do 50 %: 9 m
2 

w terminie 29 - 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3905W 

(działka ewid. nr 624) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 663/2                      

w miejscowości Chlewiska, gm. Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 

3638W (działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 
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nr 1160/29 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa, określając parametry 

techniczne, 

 nie wyraził zgody na przekazanie nieodpłatnie  drewna w związku z wycinką 

drzew, które rosły na granicy działki ewid. nr 1313/6 w miejscowości 

Zbuczyn.
           

 

 

 
Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. udzielanych świadczeń przez 

Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej                               

i świątecznej pomocy zdrowotnej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                       

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 11). 

    
 

Ad. pkt 14 

          Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                                                              

        STAROSTA 

                                                                                             /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokółowała Edyta Kopczyk 


