
Protokół Nr LXXXVII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 30 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 LXXXVI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                      

w dniu 23 września 2020 r.  

3. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Marka Gorzały – Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o ujęcie                               

w budżecie powiatu na 2021 r. zadań: 

       1. Remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku Przesmyki – Pniewiski, 

  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Olszanka na odcinkach                                   

      w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie, Ostoje, 

   3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów- Hruszew – Tokary – Drażniew –  

       Laskowice na odcinku Łysów – Hruszew, 

        4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Stary Bartków, 

        5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki, 

 Pana Grzegorza Pomikło – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. 

zadań: 

1. Wykonanie remontu drogi powiatowej 3667W od miejscowości Krzesk Majątek                         

do miejscowości Izdebki Kośmidry, 

2. Naprawa chodnika w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa w ciągu drogi powiatowej 

nr 2050W na długości ok. 1,4 km, 

3. Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Krzesk Majątek w tym 

fragmentu ścieżki rowerowej na odcinku od Kościoła do Cmentarza Parafialnego (około 

0,4 km), 

 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie Powiatu na 2021 r. 

zadań: 

1. Naprawa chodnika przy ul. Lipowej w Zbuczynie, 



2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej 3667W z przepustami i poboczem 

od wsi Kośmidry do wsi Krzesk na terenie gm. Zbuczyn oraz wykonanie chodnika                                  

w miejscowości Kośmidry do szkoły w Izdebkach Kosnach, 

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 1,8 km w ciągu drogi powiatowej 3655W                               

z poszerzeniem pasa drogowego dla pieszych i rowerzystów na odcinku od wsi Pluty, 

Daćbogi do wsi Śmiary, 

 Pana Marka Gorzały – Przewodniczącego Rady Powiatu i Pani Jolanty Franczuk – 

radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania: 

1. Wykonania remontu drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od mostu w Rogóźcu do 

końca wsi Suchodół Wielki, 

 Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. 

zadań: 

1. Remont drogi powiatowej w miejscowości Krzesk – Majątek – Izdebki – Kośmidry                            

o długości ok. 2,8 km, 

2. Drugi etap remontu drogi w miejscowości Krzesk Królowa  Niwa – Tęczki około                     

1,8 km wraz z odwodnieniem w miejscowości Tęczki, 

3. Remont drogi od skrzyżowania w miejscowości Łęcznowola do granicy powiatu około 

1,9 km (zgłoszono jako powodziówka), 

4. Remont drogi w miejscowości Borki – Wyrki około 0,7 km, 

5. Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Tarcze o dł. ok. 0,7 km, 

 o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania polegającego na wykonaniu remontu 

drogi powiatowej nr 3602W na odcinku z Koszewnicy (od mostu) do wsi Pieńki  

(w kierunku DK2) z uwzględnieniem budowy ronda na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 3602W i nr 3659W oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 3602W na odcinku od przejazdu kolejowego do Niepublicznego Przedszkola Leśne 

Skrzaty w Koszewnicy, 

 o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2021r. przebudowy drogi powiatowej nr 

3628W na odcinku od mostu w Rogóźcu do drogi wojewódzkiej 698 – odcinek 

przechodzący przez wsie Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka Biernaty, 

 Wójta Gminy Siedlce o ujęcie w budżecie powiatu na 2021r. zadania polegającego                        

na przebudowie drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice                       

na odcinku od drogi wojewódzkiej 698 do skrzyżowania z drogą powiatową 3631W, 



 Proboszcza parafii w Wołyńcach o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania 

budowy parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wołyńce, 

 sołtysa wsi Wólka Leśna o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3631W we wsi 

Wólka Leśna, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą 

gminną, 

 Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego KOSEM o ujęcie w budżecie powiatu                            

na 2021 r. zadania polegającego na wykonaniu chodnika łączącego miejscowości 

Izdebki Kosny i Izdebki Kośmidry, 

 Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. 

zadań:  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny Górne wraz                                  

z wykonaniem chodnika w m. Mokobody o dł. 0,8 km, 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W                    

na odcinku Świniary - Dmochy o dł. ok. 1 km, 

3. Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od Zaliwia Szpinki do skrzyżowania 

dróg powiatowych w m. Zaliwie Piegawki o dł. 1 km wraz z budową chodnika                                 

w m. Zaliwie Szpinki oraz wykonaniem zjazdów do posesji po drugiej stronie jezdni, 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3661W                

na odcinku od m. Męczyn do m. Wólka Proszewska o dł. 1,3 km wraz                                                       

z przeprojektowaniem mostu na rzece Liwiec, 

5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki                                   

o dł. 0,8 km, 

6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary                           

o dł. 1 km, 

7. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany 

Żmichy o dł. 1 km, 

 Wójta Gminy Wodynie w sprawie przejęcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz                     

z opłatą za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi powiatowej                            

nr 3649W w miejscowości Wola Serocka, 

 GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur                   

Ø 110, 



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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                      

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

umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Ø 110, 

 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Żeliszewie w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka ewid. nr 621) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 211 w miejscowości Żeliszew Podkościelny, 

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

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                  

do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 291/2, 

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

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy                         

na działce ewid. nr 291/2, 

  w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                           

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 405/4, 

 PWiK Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu 

lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy 

ul. Domanickiej w Siedlcach, 

 Miasta i Gminy Mordy w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3666W (działka ewid. nr 214) w celu budowy sieci wodociągowej – przejście 

poprzeczne oraz przyłącze wodociągowe, 

 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała                         

w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3945W (działka 

ewid. nr 797/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 569/2 w miejscowości 

Czerniejew, 



 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na dobudowie ganku do 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego częściowo na działce ewid. nr 185                                     

w miejscowości Stara Dąbrówka, 

 o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadań: 

1. Przebudowa drogi 3632W wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej na odcinku 

Pruszyn od skrzyżowania z drogą woj. 698 do skrzyżowania z drogą powiatową                        

nr 3631W, 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na 

odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą 

powiatową numer 3617W, 

3. Utwardzenie drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Wólka Leśna na odcinku                  

ok. 0,12 km,  

 Pani Jolanty Franczuk – radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadań: 

1. Remont chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach, 

2. Remont chodników i jezdni ulic w Mordach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Pustej, Sienkiewicza, 

……………………………………………………………………………………… 

4. Przyjęcie informacji nt. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2019 r. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat                          

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok. 

6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania składników majątkowych po 

zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora WLKS Nowe Iganie o przekazanie z zasobów 

zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach maszyny 

jednostacyjnej do ćwiczeń „SZULTKA Gym Line”.  

8. Odstąpienie od naliczenia kary umownej dla firmy SED-BUD sp. z o.o. Siedlce                                          

ul. Brzeska 116. 

9. Zatwierdzenie sprawozdania z czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 

10. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 



12. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 23 września 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 1), jednogłośnie postanowił: 

 przekazać do Wydziału Dróg wnioski dotyczące inwestycji zgłoszonych do 

wykonania w 2021 r. na drogach powiatowych, celem opracowania zestawienia 

zbiorczego do wykorzystania przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                                         

w miejscowości Wola Serocka (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 71 na 

okres: 1/01.2021 r. – 31.12.2048 r. (kontynuacja decyzji nr D.6852.197.2018                

z dnia 15.10.2018 r. Ustalił wysokość opłaty za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                         

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

robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rur Ø 110 – 

przecisk pod drogą w terminie 5 – 6.10.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                        

w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) poprzez umieszczenie 

sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Ø 110, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka ewid. 

nr 621) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 211                                   

w miejscowości Żeliszew Podkościelny w terminie 2.10.2020 r. ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                         

w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 291/2 w terminie 1.10.2020 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                          

w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid.                          

nr 291/2 na okres 1.10.2020 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                             

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 405/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                           

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu lokalizacji przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy                                       

ul. Domanickiej w Siedlcach, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 214) w celu budowy sieci wodociągowej – przejście 

poprzeczne oraz przyłącza wodociągowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu budowy telekomunikacyjnej linii 

kablowej – linia światłowodowa, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3945W 

(działka ewid. nr 797/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 569/2                

w miejscowości Czerniejew, określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę na wykonanie prac polegających na dobudowie ganku                               

do budynku mieszkalnego zlokalizowanego częściowo na działce ewid. nr 185 

w miejscowości Stara Dąbrówka.    



Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, aby wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy 

Siedlce o ujęcie w planie inwestycyjnym Gminy Siedlce  na 2021 rok niżej wymienionych 

zadań: 

 przebudowa drogi gminnej Stok Lacki - Ujrzanów na odcinku od                                     

ul. Majowej do drogi krajowej nr 2. Przedmiotowa droga stanowi przedłużenie 

drogi powiatowej nr 3666W wyremontowanej w bieżącym roku. Odgrywa dla 

mieszkańców Gminy Siedlce i powiatu ważną rolę stanowiąc połączenie 

miejscowości Stok Lacki z miejscowością Ujrzanów. Jej obecny zły stan 

techniczny uniemożliwia sprawne poruszanie się pojazdów stwarzając 

zagrożenie w ruchu drogowym.  

Ponadto droga stanowi objazd awaryjny w przypadku wystąpienia kolizji na 

drodze wojewódzkiej nr 698 lub krajowej nr 2, 

 budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stok Lacki                                 

ul. Pałacowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową  nr 3666W do  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

Przedmiotowy chodnik stanowić będzie kontynuację wykonanego przez Gminę 

Siedlce chodnika przy ul. Majowej. Ponadto zdecydowanie poprawi 

bezpieczeństwo ruchu pieszego zarówno mieszkańcom miejscowości jak                           

i  wychowankom SOSW w Stoku Lackim 

   

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. działalności Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w 2019 r. (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 5 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok 

(zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady Powiatu. 

 

 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie składników 

majątkowych zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie                            

z wnioskiem komisji inwentaryzacyjnej z dnia 31.08.2020 r. (zał. nr 4).  

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego 

Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie maszyny jednostacyjnej „Szultka Gym Line” po 

wcześniejszym przyjęciu jej na stan Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zgodnie z wnioskiem 

komisji inwentaryzacyjnej z dnia 31.08.2020 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na odstąpienie od obciążania karą 

umowną firmy SED-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 116 (zał. nr 6).  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z czynności związanych                       

z likwidacją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza 

organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 

2020/2021 (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (zał. nr 9) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

Ad. pkt 12 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                            STAROSTA 

                                                                                                    /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński 



 


