
Protokół Nr XCI/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 13 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 uczestniczyła 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 XC/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

4 listopada 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu 

Siedleckiego. 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 291/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

publicznego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3                                        

w miejscowości Mościbrody, 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 56/2 w miejscowości Kaczory, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                        

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 70/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.                            

nr 1229) do działki ewid. nr 1405 obręb Kotuń, 



  PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją 

światłowodową w miejscowości Sobicze gmina Zbuczyn, (działka ewid. nr 

382)”, 

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

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

361) obręb Strzała ul. Długa, w celu budowy napowietrznej telekomunikacyjnej 

linii kablowej na istniejącej podbudowie słupowej, 

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

OKTM Wycinki Osowskie ul. Wrzosowa 24 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3644W (działka ewid. nr 695/3) obręb Nowe 

Iganie, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działki ewid. nr: 

808/2, 475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

214/5 obręb Przygody, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W (działka ewid. nr 

140) obręb Paprotnia w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

178, 

  w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 3633W do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 253/7 obręb Ługi Rętki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3611W (działka ewid. nr 52) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 54/3 obręb Suchożebry, 

  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpiła firma Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 197/2, 



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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działki 

ewid. nr: 21/2, 128/1, 51/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 21/3, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne 

(działka ewid. nr 182/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 83, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                      

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 826) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 631, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                    

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                          

nr 85/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W                                     

w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

274, 275, 276, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu do działki 

ewid. nr 451 w miejscowości Kaczory, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1546)                      

w celu budowy sieci gazu średniego ciśnienia, 

 KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 14, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, 



 Gminy Skórzec w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 

3653W (działka ewid. nr 647) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

1028 w miejscowości Trzciniec.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na 

terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

7. Rozpatrzenie wniosku o pomoc w „udrożnieniu” szlaku kajakowego na rzece Liwiec. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. 

9. Rozpatrzenie prośby radnego gminy Siedlce o nieodpłatne przekazanie destruktu 

asfaltowego w ilości 30 t. na naprawę drogi gminnej – ul. Parkowej w Żelkowie Kol. 

10. Rozpatrzenie prośby z-cy Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planie budżetu powiatu 

na 2021 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3656W, za cmentarzem                                        

w miejscowości Domanice. 

11. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Siedlce o nieodpłatne przekazania destruktu 

asfaltowego w ilości 50 t do naprawy dróg gminnych. 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia nauczycieli w 2021 r. 

13. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Mokobodach o wsparcie finansowe zakupu 

materiałów do poduszek-serc dla pacjentek po mastektomii. 

14. Rozpatrzenie prośby WLKS Nowe Iganie o ufundowanie 6 pucharów dla najlepszych 

klubów i województw, które będą wręczane podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia 

LZS w zapasach w stylu klasycznym. 

15. Wolne wnioski.   

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 4 listopada 2020 r. 

 

 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCI/246/2020 w sprawie projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2021 – 2024 (zał. nr 1). Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 wraz                                       

z załącznikami do uchwały Zarząd Powiatu postanowił przedstawić: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem 

zaopiniowania, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

 Ad. pkt 4 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCI/247/2020 w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2). Sporządzony projekt 

uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg 

stanu na dzień 31 października br. oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w 2021 r. Zarząd Powiatu postanowił przedstawić: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem 

zaopiniowania, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

   

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 291/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

publicznego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3                                    

w miejscowości Mościbrody w terminie 18-19.11.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 56/2                 

w miejscowości Kaczory, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                        

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 



przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 70/2, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. nr 

1229) do działki ewid. nr 1405 obręb Kotuń, określając parametry techniczne, 

  pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa linii kablowej SN                     

15 kV z kanalizacją światłowodową w miejscowości Sobicze gmina Zbuczyn, 

(działka ewid. nr 382)” w zakresie objętym decyzją Zarządu nr 

D.6853.1.60.2020 z dnia 22.04.2020 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała ul. Długa, w celu budowy napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii kablowej na istniejącej podbudowie słupowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3644W 

(działka ewid. nr 695/3) obręb Nowe Iganie w celu budowy linii kablowej SN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

(działki ewid. nr: 808/2, 475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 214/5 obręb Przygody, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W 

(działka ewid. nr 140) obręb Paprotnia w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 178, 

 zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 3633W do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 253/7 obręb Ługi Rętki, określając 

parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3611W (działka ewid. nr 

52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 54/3 obręb Suchożebry, 

określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                    

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 197/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                     

w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 21/2, 128/1, 51/1) w celu budowy 



przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na 

działce ewid. nr 21/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                

w miejscowości Osiny Górne (działka ewid. nr 182/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 83, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                      

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 826) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 631, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                    

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

85/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W                                     

w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

274, 275, 276, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 451 w miejscowości Kaczory w terminie 

21.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                            

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1546) w celu budowy sieci gazu 

średniego ciśnienia na okres 30.11.2020 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 3662W                                           

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie 

30.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 647) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1028                                

w miejscowości Trzciniec, określając parametry techniczne.  

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCI/248/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Mokobody do 

kategorii dróg gminnych (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

              Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę o pomoc w „udrożnieniu” szlaku kajakowego na 

rzece Liwiec (zał. nr 5) jednogłośnie postanowił, aby wystosować pismo do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o przychylenie się do propozycji zawartej                             

w piśmie dot. „udrożnienia” szlaku kajakowego. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych (zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                        

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.   

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę radnego Gminy Siedlce dotyczącą nieodpłatnego 

przekazania destruktu asfaltowego (zał. nr 7), jednogłośnie nie wyraził zgody na przekazanie 

destruktu – osobie prywatnej nie ma możliwości przekazania destruktu. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na ujęcie w projekcie budżetu powiatu 

na 2021 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3656W, za cmentarzem w miejscowości 

Domanice (zał. nr 8). Termin składania wniosków do realizacji w 2021 r. upłynął                                         

30 września br.  

 

 

 



Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę, na nieodpłatne przekazanie Wójtowi 

Gminy Siedlce destruktu asfaltowego w ilości 1 samochód, do naprawy dróg gminnych                           

(zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2021 r. Zarząd postanowił 

o przekazaniu powyższego projektu uchwały Rady Powiatu organizacjom związkowym 

zrzeszającym nauczycieli, do zaopiniowania. 

 

Ad. pkt 13 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora GOK w Mokobodach (zał. nr 10), 

jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą 1000 zł zakup materiałów do poduszek-

serc dla pacjentek po mastektomii. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę WLKS Nowe Iganie (zał. nr 11), jednogłośnie 

postanowił o wsparciu finansowym kwotą 600 zł zakup 6 pucharów dla najlepszych klubów                     

i województw, które zostaną wręczone podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS                           

w zapasach w stylu klasycznym w dniach 27 – 29 listopada 2020 r.    

 

Ad. pkt 15 

             Brak wolnych wniosków. 

Na tym protokół zakończono.                                              STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                      /-/ Karol Tchórzewski 

 


