
Protokół Nr LXXXVIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 7 października 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 LXXXVII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                     

w dniu 30 września 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. 

4. Dokonanie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                      

w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Powiatu Siedleckiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2020 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej                   

na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 332/25 w miejscowości 

Stok Lacki, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 230, 

 BUDGAR sp. z o.o. Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej dla 

potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 230 – przecisk poprzeczny 

pod drogą, 



 Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

(działka ewid. nr 67/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek gospodarczy na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                   

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 296, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1082/1                                             

w miejscowości Zbuczyn, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                   

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił                          

ELMAZ Usługi Elektryczne Grzegorz Mazur ul. Ogińskich 25 Siedlce,                            

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 384/4, 

 Domtel Telekom Dariusz Dombek ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.                

nr 361) obręb Strzała w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 Domtel Telekom Dariusz Dombek ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.                  

nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej 

linii kablowej. 

10. Rozpatrzenie prośby o interwencję w sprawie „udrożnienia” szlaku kajakowego                        

na rzece Liwiec. 



11. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka 

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

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyznania nagród dyrektorom podległych 

placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

13. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXXVII/2020 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVIII/226/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dokonać korekty w projekcie uchwały Rady 

Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu 

Siedleckiego. Dokonano korekty w § 1. ust. 2. Jest: „określonych tabelą nr 2 do uchwały                        

Nr LXXXVI/220/2020 z dnia 23 września 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Winno 

być: „określonych tabelą nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/226/2020 z dnia 7 października 2020 

roku Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd Powiatu 

jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie  

pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem 

OR.0022.27.2020 z dnia 24 września br. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVIII/227/2020 w sprawie  

zmiany planu wydatków na zadania w 2020 r. (zał. nr 3). 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVIII/228/2020 w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVIII/229/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Skórzec do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVIII/230/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 332/25 w miejscowości 

Stok Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                           

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) poprzez umieszczenie 

sieci wodociągowej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 230 

na okres 8.10.2020 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) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 230 – przecisk poprzeczny pod drogą                             

w terminie 8.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                      

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) w celu prowadzenia 

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

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4 w terminie 

8.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                      

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działkach 

ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4 na okres 8.10.2020 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 3633W                                   

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 296, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1082/1                                             

w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                   

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego nn                  

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 384/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa 

w terminie 22-23.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej na okres 22.10.2020 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. 

 

Ad. pkt 10 

            Zrząd Powiatu rozpatrując prośbę o interwencję w sprawie udrożnienia szlaku 

kajakowego na rzece Liwiec (zał. nr 8) stoi na stanowisku, aby wystąpić do wnioskodawcy                    

o wskazanie miejsc gdzie i na których rzekach w Polsce wprowadzono rozwiązanie „przepławki 

dla kajaków”lub „miejsc do przenoszek”. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 3 do arkusza 

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

2020/2021 (zał. nr 9).    

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagród            

z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom (zał. nr 10): 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                   

w Stoku Lackim w wysokości 3 000 zł, 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 3 000 zł. 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


