
Protokół Nr LXXXV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 9 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 LXXXIV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                       

w dniu 2 września 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Powiat Siedlecki oczami dziecka”. 

4. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały                             

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.  

5. Podjęcie decyzji w sprawie darowizny nieruchomości położonej w mieście Mordy, 

oznaczonej jako działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3, 1979 

– na rzecz Miasta i Gminy Mordy. 

6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w sprawie 

dotacji celowej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3647W (działka 

ewid. nr 376) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 505                                        

w miejscowości Wodynie, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 



 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Suchożebry (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Suchożebry (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 2642/2 w miejscowości 

Hołubla, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) poprzez umieszczenie 

sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości 

Rzążew (działka ewid. nr 584/5) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości 

Rzążew (działka ewid. nr 584/5) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn., 

 mieszkańców wsi Zaliwie Szpinki i Zaliwie Piegawki o ujęcie w projekcie 

budżetu na 2021 r. zadań: 1. Wykonanie chodnika oraz wjazdów z kostki 

brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki, 

2. Wykonanie chodnika oraz wjazdów z kostki brukowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki. 

8. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.  

9. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.     

10. Wolne wnioski.               

  

 



 Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 2 września 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXV/219/2020 w sprawie 

przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Siedlecki oczami dziecka” 

(zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

     Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził zasady i trybu opracowania materiałów 

planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok oraz 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 (zał. nr 2).  

Zarząd postanowił o przekazaniu jednostkom organizacyjnym Powiatu i wydziałom Starostwa 

Powiatowego zatwierdzone zasady i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, do wykorzystania przy opracowaniu 

projektu budżetu. 

 

Ad. pkt 5 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej w mieście Mordy, oznaczonej jako działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 

1975/2, 1975/3, 1979 o łącznej powierzchni 0,3457 ha wraz z zabudowaniami – na rzecz Miasta 

i Gminy Mordy. Wartość nieruchomości z budynkami – 365 563 zł. (zał. nr 3). Nieruchomość 

przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Mordy, tj. Dom Spokojnej 

Starości, żłobek i siłownię, co stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy                                

o gospodarce nieruchomościami. Cel darowizny winien być zrealizowany w terminie do dnia 

31 grudnia 2028 r. W przypadku niezrealizowania celu darowizny w określonym terminie lub 

wykorzystania nieruchomości na cel inny niż wskazany w umowie, darowizna podlega 

odwołaniu.  

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący dotacji celowej na wykonywanie 

konserwacji urządzeń melioracyjnych (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił o ogłoszeniu naboru 

wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym. Zarząd zaproponował kwotę dotacji 

-  50 000 zł. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 376) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 505                        

w miejscowości Wodynie, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                           

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn                             

w terminie  10.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                         

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn na okres 10.09.2020 r. – 31.12.2050 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 3611W                                               

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn w terminie  

11.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                          

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 53/3 na okres 11.09.2020 r. – 31.12.2050 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 3617W                                           

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 2642/2                       

w miejscowości Hołubla w terminie  10-11.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie  

10.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) poprzez umieszczenie 

sieci gazowej średniego ciśnienia na okres 10.09.2020 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, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W                                             

w miejscowości Rzążew (działka ewid. nr 584/5) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 104/2, 105/1 w terminie  

10.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W                                         

w miejscowości Rzążew (działka ewid. nr 584/5) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na 

działkach ewid. nr: 104/2, 105/1 na okres 10.09.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Zaliwie Szpinki i Zaliwie Piegawki                           

o ujęcie w projekcie budżetu na 2021 r. zadań: 1. Wykonanie chodnika oraz 

wjazdów z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3661W                                            

w miejscowości Zaliwie Szpinki, 2. Wykonanie chodnika oraz wjazdów z kostki 

brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie 



Piegawki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza 

organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na                         

rok szkolny 2020/2021 (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu                            

(zał. nr 7).  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Dróg do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu 

informacji dotyczącej wycinki krzewów z rowów i poboczy dróg powiatowych. 

 

Na tym protokół zakończono 

                                                                                                  STAROSTA 

                                                                                         /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński. 

 

 


