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Protokół Nr LXXXI/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 12 sierpnia 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 LXXX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                       

w dniu 5 sierpnia 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVIII/203/2020 Zarządu Powiatu             

w Siedlcach  z dnia 21 lipca 2020 roku  w sprawie powołania komisji ds. ustalenia 

szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                    

o wyrażenie zgody na przekroczenie planu finansowego na 2020 rok do miesiąca 

sierpnia o 1/12 planu ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2020 rok oraz odpraw pracowników. 

5. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Korczew o nieodpłatne przekazanie drewna na 

rzecz Urzędu Gminy Korczew pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica. 

6. Zatwierdzenie projektu Umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Domem Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

7. Przyjęcie:  

 Informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., 

 Informacji na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2019 roku. 

8. Rozpatrzenie prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach                

o przekazanie darowizną szafy metalowej z majątku ruchomego likwidowanego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 
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9. Rozpatrzenie wniosku Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” o przekazanie 

darowizną części składników majątku ruchomego wymienionych w ww. wniosku                       

z likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.  

10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego            

w Siedlcach samochodu osobowego i  dokonanie jego fizycznej likwidacji. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powierzonych zadań biblioteki powiatowej                     

za I półrocze 2020 r. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk                    

w Mordach. 

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody pieniężnej w wysokości              

1500 zł na XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal. 

13. Przyjęcie informacji 18. Batalionu Dowodzenia w Siedlcach o koszcie wykonania 

sztandaru.  

14. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W 

(działka nr ewid. 382) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 375/9                

w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid. 467) do nieruchomości stanowiącej działkę  nr ewid. 368/2    

w miejscowości Wólka Łysowska, gm. Przesmyki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 833, 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 

732 w miejscowości Łupiny, gm. Wiśniew, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody (działka 

nr ewid. 291/1), gm. Wiśniew, poprzez umieszczenie przyłącza kablowego                

nn 0,4kV zasilającego nieruchomość nr ewid. 319/7, o powierzchni 1,43 m
2
, na 

okres 13.08.2020 r. – 31.12.2045 r., 

 Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce  w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody (działka 

nr ewid. 291/1) gm. Wiśniew w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku 
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mieszkalnego na działce nr ewid. 319/7, o powierzchni 1,43 m
2
, w terminie 

13.08.2020 r., 

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

Bandrowskiego 16 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ewid. 503, 228/2), gm. Siedlce, 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 228/1, o powierzchni                 

0,37 m
2
, na okres 28.08.2020 r. – 31.12.2045 r., 

 Mont Gaz ul. Garwolińska 3/2 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

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

228/2), gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę nr ewid. 228/1,                          

o powierzchni 4 m
2
, w terminie 28.08.2020 r., 

 Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie                                     

ul. Starowiejska 104 w sprawie zmniejszenia z 8 m do 4 m minimalnej 

odległości usytuowania obiektu budowlanego (budynek gospodarczy                        

w granicach działki nr 497/1 i 497/2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn (działka nr 

ewid. 509/1), 

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

w Warszawie, ul. Równoległa 4A, w imieniu której wystąpiła firma „TASTA” 

Usługi Techniczno-Handlowe, ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ewid. 140, 177/6), gm. Siedlce w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia Ø 25PE do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 177/3, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Jasionka, gm. Zbuczyn do nieruchomości nr ewid. 120, 

 Usług Techniczno – Handlowych „TASTA” Siedlce, ul. Poniatowskiego 29                  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 155/1), gmina Siedlce w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

wraz  z przyłączami, o powierzchni 9 m
2
, w terminie 14.08.2020 r., 

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

Bandrowskiego 16 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                        

nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 155/1), gm. Siedlce, 

poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,               

o powierzchni 0,13 m
2
, na okres 14.08.2020 r. – 31.12.2045 r. 

15. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 5 sierpnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXI/209/2020 zmieniającą 

uchwałę nr LXXVIII/203/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach  z dnia 21 lipca 2020 roku                    

w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek 

zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Mordach  jednogłośnie wyraził zgodę na przekroczenie planu finansowego na 2020 rok do 

miesiąca sierpnia o 1/12 planu tj. o kwotę 90 822,00 zł ze względu na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz odpraw pracowników (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

 Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Wójta Gminy Korczew o nieodpłatne 

przekazanie drewna na rzecz Urzędu Gminy Korczew pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie ww. drewna (zał. nr 3). 
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Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekt Umowy pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia 

dotacji celowej (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 Informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., 

 Informację na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2019 roku. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

 Zarząd Powiatu  rozpatrując prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Siedlcach o przekazanie darowizną szafy metalowej z majątku ruchomego likwidowanego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach jednogłośnie wyraził zgodę  na nieodpłatne 

przekazanie w formie darowizny ww. szafy metalowej o numerze ewidencyjnym                         

013-8-808-53-1-2 (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                        

o przekazanie darowizną części składników majątku ruchomego wymienionych w ww. 

wniosku z likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach jednogłośnie 

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny części składników majątku 

ruchomego wymienionych we wniosku (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 8): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki BMW o numerze  

rejestracyjnym LBI 12976  z wartością początkową 550 zł brutto określoną 

przez rzeczoznawcę, 
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 dokonanie fizycznej likwidacji ww. pojazdu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowo-

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął  sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań 

biblioteki powiatowej za I półrocze 2020 r. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny 

Ostaszyk w Mordach (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Zarządu Diecezjalnego Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody pieniężnej                              

w wysokości 1500 zł na XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna 

Festiwal,  który odbędzie się w dniach 18 - 20 września 2020 r. w Siedlcach jednogłośnie 

postanowił ufundować nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł  (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację 18. Batalionu Dowodzenia                            

w Siedlcach o koszcie wykonania sztandaru i wyraził zgodę na pokrycie kosztów                             

w wysokości 8 142,57 zł (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił:   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W 

(działka nr ewid. 382) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 375/9                                            

w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid. 467) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 368/2                                           

w miejscowości Wólka Łysowska, gm. Przesmyki, określając parametry 

techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 833, 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 732                                            

w miejscowości Łupiny, gm. Wiśniew, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                               

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1), gm. Wiśniew, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość nr 

ewid. 319/7, o powierzchni 1,43 m
2
, na okres 13.08.2020 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 3636W                               

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1), gm. Wiśniew                              

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego              

nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 319/7,              

o powierzchni 1,43m
2
 w terminie 13.08.2020 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, 228/2), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 228/1, o powierzchni 0,37 m
2
, na okres 

28.08.2020 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, 228/2), gm. Siedlce w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego działkę nr ewid. 228/1, o powierzchni 4 m
2
 w terminie 28.08.2020 

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

zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na zmniejszenie z 8 m do 4 m minimalnej odległości 

usytuowania obiektu budowlanego (budynku gospodarczego w granicach 

działki nr 497/1 i 497/2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej                  

nr 3636W w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn (działka nr ewid. 509/1), 

zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączniku mapowym, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W               

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140 i 177/6), gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia Ø 25PE  do budynku 
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mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 177/3, określając warunki 

zezwolenia, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka, gm. Zbuczyn do 

nieruchomości nr ewid. 120, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), gm. Siedlce w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

wraz z przyłączami, o powierzchni 9 m
2
 w terminie 14.08.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie                                  

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami                             

o powierzchni 0,13 m
2
, na okres 14.08.2020 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. 

 
Ad. pkt 15 

          Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 STAROSTA 

                                                                                                              /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółowała Edyta Kopczyk 


