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Protokół Nr XC/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 4 listopada 2020 r. 

 

 
Osobiście w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki, oraz 

członkowie Zarządu: Edward Kokoszka, Grzegorz Miezianko, a także Pelagia Piątek -

Skarbnik Powiatu oraz Andrzej Rymuza - Sekretarz Powiatu. 

 Wicestarosta Siedlecki - Małgorzata Cepek i Członek Zarządu - Kazimierz Prochenka 

uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu w trybie zdalnym. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr LXXXIX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                

w dniu 21 października 2020 r. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                 

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie własności nieruchomości. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości. 

10. Zagospodarowanie składników majątkowych po zlikwidowanym Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 

11. Likwidacja środków trwałych. 
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12. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Związku Spółek Wodnych w Siedlcach o nieodpłatne 

przekazanie pługa odśnieżnego. 

13. Zaopiniowanie aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.  

14. Przyjęcie porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz 

Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej na obszarze Powiatu Siedleckiego. 

15. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wodynie zawieranego w celu realizacji przez Powiat 

zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

16. Przyjęcie porozumienia z Miastem i Gminą Mordy zawieranego w celu realizacji 

przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

17. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka nr ewid. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 

353/1, 356/1 w miejscowości Krzesk-Majątek, gm. Zbuczyn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                  

w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), gm. Skórzec, poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 

(działka nr ewid. 249/3, 249/5), o powierzchni 1,62 m
2
, na okres                      

04.11.2020 r. – 31.12.2045 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                 

w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), gm. Skórzec, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, na działce nr ewid. 249/3, 249/5,                                

o powierzchni 10,42 m
2
, w terminie 04.11.2020 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                           

w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), gm. Mokobody, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 1151/4,               

o  powierzchni 6 m
2
, w terminie 04.11.2020 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                  

w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), gm. Mokobody, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek plebanii 
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zlokalizowany na działce nr ewid. 1151/4, o powierzchni 0,14 m
2
, na okres 

04.11.2020 r. – 31.12.2050 r., 

  w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435), gm. Domanice,                                              

w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku komunalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 817, o powierzchni 56,49 m
2
, w terminie 

04.11.2020 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                  

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435), gm. Domanice, 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

komunalny na działce nr ewid. 817, o powierzchni 2,94 m
2
, na okres 

04.11.2020 r. – 31.12.2050 r., 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W                   

w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ewid. 38), gm. Paprotnia w celu 

budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 11, 13, 5, 17/1, 17/2, 19, 21,  

 w sprawie  zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W 

(działka nr ewid. 96, 185/1) w miejscowości Korczew ul. Kamila Norwida, 

gm. Korczew, w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4kV zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 1220/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka nr ewid. 339) w miejscowości Strusy, gm. Paprotnia, w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce nr ewid. 318/3, 318/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid. 650) w miejscowości Korczew, w celu budowy 

telekomunikacyjnego rurociągu kablowego, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                 

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 253, 155/1), gm. Siedlce, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej,                                

o powierzchni 41,00 m
2
, w terminie 06.11.2020 r, 
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 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 253, 155/1), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie odcinka sieci wodociągowej o powierzchni 4,51 m
2
, na okres 

06.11.2020 r. – 31.12.20250 r. 

18. Zapoznanie z Informacją dotyczącą stanu przygotowania placówki medycznej przed 

jesienno-zimową falą zakażeń koronawirusem: 

 SPZOZ Siedlce, 

 Mazowiecki Szpital Wojewódzki. 

19. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXXIX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu 21 października 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XC/241/2020 w sprawie dokonania 

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

 

Ad. pkt 4 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XC/242/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                   

w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XC/243/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                  

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 3). 
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Ad. pkt 6 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XC/244/2020 w sprawie  wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego                   

(zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XC/245/2020 w sprawie wyrażenia 

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

drogowej (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości (zał. nr 6) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach                 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (zał. nr 7) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 10 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie umową darowizny 485 

kg ekogroszku o wartości 315,25 zł Miastu i Gminie Mordy oraz na zdjęcie z ewidencji 

magazynowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach po jego przekazaniu (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację środków trwałych: wiata 

sprzętowa Nr inwentarzowy I/102-1/1/5/3 o wartości początkowej 10 916,22 zł oraz linia  

energetyczna Nr inwentarzowy I/211-1/1/5/16 o wartości początkowej 14 364,18 zł poprzez 

dokonanie ich rozbiórki oraz zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach po dokonaniu ich fizycznej likwidacji (zał. nr 9). 
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Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Związku Spółek Wodnych                             

w Siedlcach  o nieodpłatne przekazanie pługa odśnieżnego jednogłośnie wyraził zgodę na 

przekazanie umową darowizny na rzecz Związku Spółek Wodnych w Siedlcach pługa 

odśnieżnego o numerze inwentarzowymi/743-4/5/4/17 i wartości początkowej 10,99 zł oraz 

na zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach, po jego 

przekazaniu (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Aneks Nr 4 do arkusza 

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

2020/2021 (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Okręgową Izbą Radców 

Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Siedleckiego (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Gminą Wodynie 

zawieranego w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia z Miastem i Gminą 

Mordy zawieranego w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił:   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka nr ewid. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 

353/1, 356/1 w miejscowości Krzesk-Majątek, gm. Zbuczyn, określając 

parametry techniczne, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                  

w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), gm. Skórzec, poprzez 

umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 

(działka nr ewid. 249/3, 249/5), o powierzchni 1,62 m
2
, na okres                      

04.11.2020 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 3605W                                

w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), gm. Skórzec, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, na działce nr ewid. 249/3, 249/5,                                

o powierzchni 10,42 m
2
, w terminie 04.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                           

w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), gm. Mokobody, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 1151/4,               

o  powierzchni 6 m
2
, w terminie 04.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                  

w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), gm. Mokobody, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek plebanii 

zlokalizowany na działce nr ewid. 1151/4, o powierzchni 0,14 m
2
, na okres 

04.11.2020 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 3652W                                

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435), gm. Domanice,                                              

w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku komunalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 817, o powierzchni 56,49 m
2
, w terminie 

04.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                                

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435), gm. Domanice, 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

komunalny na działce nr ewid. 817, o powierzchni 2,94 m
2
, na okres 

04.11.2020 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 3929W                

w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ewid. 38), gm. Paprotnia w celu 

budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 11, 13, 5, 17/1, 17/2, 19, 21 oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W 

(działka nr ewid. 96, 185/1) w miejscowości Korczew ul. Kamila Norwida, 

gm. Korczew, w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 

0,4kV zasilającego nieruchomość na działce nr ewid. 1220/2 oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

(działka nr ewid. 339) w miejscowości Strusy, gm. Paprotnia, w celu budowy 

przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce nr ewid. 318/3, 318/2 oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid. 650) w miejscowości Korczew, w celu budowy 

telekomunikacyjnego rurociągu kablowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                 

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 253, 155/1), gm. Siedlce, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej,                                

o powierzchni 41,00 m
2
, w terminie 06.11.2020 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 nr ewid. 253, 155/1), gm. Siedlce, poprzez 
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umieszczenie odcinka sieci wodociągowej o powierzchni 4,51 m
2
, na okres 

06.11.2020 r. – 31.12.20250 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 18 

Zarząd Powiatu zapoznał się  z Informacją dotyczącą stanu przygotowania placówki 

medycznej przed jesienno-zimową falą zakażeń koronawirusem (zał. nr 16): 

 SPZOZ Siedlce, 

 Mazowiecki Szpital Wojewódzki. 

 

Ad. pkt 19 

          Brak wolnych wniosków. 

 

                                                                                                              STAROSTA 

                                                                                                       /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółowała Edyta Kopczyk 


