
Protokół Nr LXXXIV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 2 września 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 LXXXIII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                              

w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego.  

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania przyłącza światłowodowego w budynku 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

6. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla projektu pn. „Rozbudowa dróg 

powiatowych nr: 3940W, 3615W w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek, 

Kownaciska”. 

7. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Wojciecha Skolimowskiego – radnego Gminy Przesmyki o ujęcie                             

w budżecie powiatu na 2021 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3663W na 

odcinku Łysów – Hruszew oraz budowy chodnika przez wieś Łysów, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości 

Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 1062/2, 1215/6) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu średniego 

ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości 

Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 1062/2, 1215/6) 

poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia, 



 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 559)  w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 1320/2 w miejscowości Niwiski, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu 

na 2021 r. przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Mokobody, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu 

na 2021 r. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. 

Podlaskiej i ul. Spokojnej w miejscowości Podnieśno, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3636W (działka 

ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3                                   

w miejscowości Mościbrody, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej w miejscowości 

Skórzec, 

 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna. 

 

9. Przyjęcie: 

 informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r., 

 informacji nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2019 r. 

10. Przyjęcie projektu porozumienia nr 1/2020 w sprawie dofinansowania ze środków 

własnych Powiatu Węgrowskiego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej 



mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach, 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 

11. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach                               

o ufundowanie pucharu Starosty Siedleckiego dla laureata w konkursie „Znam Powiat 

Siedlecki”. 

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o zwiększenie 

dotacji podmiotowej na 2020 r. o kwotę 295 000 zł.  

13. Wolne wnioski. 

  

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXXIII/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)                              

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

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy z firmą 

EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 w Warszawie na dotychczasowych warunkach na okres 3 lat, tj. 

na czas określony od dnia 19.09.2020 r. do dnia 18.09.2023 r., ustalając czynsz od dnia 

19.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości 389,35 zł netto miesięcznie. Czynsz 

waloryzowany będzie od 2021 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany w MP przez Prezesa GUS (zał. nr 3).   



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania 

terenu dla zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3940W, 3615W w miejscowościach: 

Krześlin, Krześlinek, Kownaciska” (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na sezon zimowy 2020/2021 (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

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

 rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Skolimowskiego – radnego Gminy 

Przesmyki o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. przebudowy drogi 

powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew oraz budowy chodnika 

przez wieś Łysów. W latach 2018/2019 opracowano dokumentację projektową 

na rozbudowę drogi nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew o dł. 2650 m.                       

W sierpniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego 

zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa weryfikacja 

wniosków, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                        

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 

1062/2, 1215/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu 

średniego ciśnienia w terminie 3 – 6. 09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                             

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 

1062/2, 1215/6) poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia na okres 

6.09.2020 r. – 31.12.2070 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 3610W (działka ewid. 

nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 



indywidualnego do działki ewid. nr 1320/2 w miejscowości Niwiski w terminie  

4.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, 

 rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie                                    

w projekcie budżetu Powiatu na 2021 r. przebudowy i remontu dróg 

powiatowych na terenie Gminy Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie 

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

 rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie                                    

w projekcie budżetu Powiatu na 2021 r. budowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i ul. Spokojnej w miejscowości 

Podnieśno. Opracowywana jest dokumentacja dotycząca powyższej inwestycji, 

a następnie podjęta zostanie stosowna decyzja o jej realizacji,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3               

w miejscowości Mościbrody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                             

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia w terminie  

7.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia na okres 8.09.2020 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, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany sieci gazowej w miejscowości Skórzec 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.105.2020 

z dnia 8 lipca 2020 r., 



 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Korczew drewna z wycinki               

4 szt drzew (2,24 m3) rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 

3617W w miejscowości Knychówek i 3936W w miejscowości Mogielnica.    

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:  

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r. (zał. nr 7), 

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2019 r. (zał. nr 8) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie 

merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 10 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia nr 1/2020 w sprawie 

dofinansowania ze środków własnych Powiatu Węgrowskiego uczestnictwa osoby 

niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Kisielanach, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować, za kwotę do 300 zł puchar 

Starosty Siedleckiego, za zajęcie I miejsca w konkursie „Znam Powiat Siedlecki” (zał. nr 10).  

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach o kwotę 295 000 zł i zaproponował 

wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na kolejnej sesji Rady Powiatu na 2020 r. Dotacja 

wydatkowana zostanie na rozliczenie zobowiązań w stosunku do pracowników oraz dokonanie 

niezbędnych zakupów materiałów i usług (zał. nr 11).  

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odpowiedzieć na ofertę sprzedaży 

nieruchomości przez firmę Orange Polska, położonej w Siedlcach przy ul. Murarskiej 13                    

(zał. nr 12). Zarząd Powiatu postanowił zaproponować Orange Polska – właścicielowi 

powyższej nieruchomości kwotę 750 000 zł za jej zbycie. Ostateczna decyzja w sprawie zakupu 



nieruchomości podjęta zostanie przez Radę Powiatu w Siedlcach. Zarząd Powiatu nie wyraża 

zainteresowania zakupu budowli typu garaż blaszany oraz urządzeń typu rozdzielnia i tablice 

rozdzielcze, klimatyzacja, wentylacja system ppoż. Zarząd zauważa również niską wartość 

techniczną budynku. 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek członka Zarządu Pana           

Grzegorza Miezianko, o wycofanie udziałów Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej 

Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Wydział Promocji i Rozwoju przygotuje stosowne 

dokumenty w przedmiotowej sprawie.     

  

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                  STAROSTA 

                                                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 

 

 


