
Protokół Nr XCIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 25 listopada 2020 r. 

 
Osobiście w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki oraz 

członkowie Zarządu: Edward Kokoszka, Grzegorz Miezianko, Kazimierz Prochenka a także 

Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu.  

 Małgorzata Cepek – Wicestarosta Siedlecki oraz Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu 

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 XCII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

18 listopada 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                      

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

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2020 r. 

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

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.  

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 Media Telekom sp. z o.o. ul. Kosowska 28 Siedlce w sprawie zadysponowania 

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

Strzała ul. Długa, poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej, 



 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 prowadzenia robót polegających                             

na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów poprzez 

umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej – linia 

światłowodowa, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działkach ewid. 

nr: 1156/4, 1156/2, 

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

nr 557) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do działki 

ewid. nr 592/2 w miejscowości Grodzisk, 

 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 3633W (działka ewid. 

nr 78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego 

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

nr 60, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 52) do działki ewid. nr 665/2 obręb Wodynie, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                    

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2 w celu budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości                               

na działkach ewid. nr: 27, 30, 33, 39, 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki, 



 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości Ujrzanów (działka 

ewid. nr 1151/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości Ujrzanów (działka 

ewid. nr 1151/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 27, 30, 33, 36, 

 Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w sprawie rozpatrzenia możliwości 

rozbudowy infrastruktury drogowej o chodnik dla pieszych w ciągi drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

budowy sieci gazu średniego ciśnienia, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Ług 

(działka ewid. nr 635) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki 

ewid. nr 635. 

10. Akceptacja propozycji ogłoszenia publicznej licytacji drewna. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w 2020 r. 

12. Zajęcie stanowiska w sprawie informacji dotyczącej organizacji szpitala w Siedlcach. 

13. Przyjęcie ewidencji zasobu powiatu (bez dróg) – stan na 16.11.2020 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Powiat Siedlecki oczami dziecka” przeprowadzonego Uchwałą nr LXXXV/219/2020 

Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 września 2020 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu projektu graficznego na „Logo 

Powiatu Siedleckiego”. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora WLKS Nowe Iganie o przyjęcie korekty oferty                               

do zadania: organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych. 

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

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r. 

19. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego, 

samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

20. Wyrażenie zgody dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                                     

na przeprowadzenie remontu w placówce. 

21. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 18 listopada 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIII/251/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                         

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIII/252/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                         

w dziale 710 rozdział 71012 w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIII/253/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 3). 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023 (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 5)                               

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady                       

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (zał. nr 6)                            

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady                       

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 9 

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

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. 

nr 361) obręb Strzała ul. Długa, poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

kablowej na okres 25.11.2020 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, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. 

nr 361) obręb Strzała ul. Długa, w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa w terminie 

25-30.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. 

nr 144) obręb Grabianów poprzez umieszczenie napowietrznej 



telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 26.11.2020 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, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. 

nr 144) obręb Grabianów w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

linii kablowej – linia światłowodowa w terminie 26-27.11.2020 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 Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do 

nieruchomości na działkach ewid. nr: 1156/4, 1156/2 na okres 1.01.2021 r. – 

31.12.2035 r., ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 557) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do działki 

ewid. nr 592/2 w miejscowości Grodzisk w terminie 26.11.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego 

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

nr 60, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 52) do działki ewid. nr 665/2 obręb Wodynie, określając 

parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                    

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2 w celu budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości na 

działkach ewid. nr: 27, 30, 33, 39, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wiśniew na lokalizację oświetlenia ulicznego     

w pasie drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                         

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w terminie 25.11.         

2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                         

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. 

nr: 27, 30, 33, 36 na okres 25.11.2020 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, 

 zobowiązał Wydział Dróg do wyjaśnienia w terenie sytuacji zawartej we 

wniosku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w sprawie rozpatrzenia 

budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Czołomyje, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy sieci gazu 

średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                                   

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie 26.11.         

2020 r. – 7.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                               

w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 635. 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na ogłoszenie publicznej licytacji drewna 

w ilości 21,9 m3, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych (zał. nr 8).  

 

 



 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 

przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. (zał. nr 9) i skierował do 

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

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dotyczącą organizacji szpitala                                      

w  Siedlcach (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu –                   

wg stanu na 16.11.2020 r. (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIII/254/2020 w sprawie 

unieważnienia Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Siedlecki oczami dziecka” 

przeprowadzonego Uchwałą nr LXXXV/219/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia                            

9 września 2020 r. (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIII/255/2020 w sprawie 

przeprowadzenia konkursu projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego” (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCIII/256/2020 w sprawie wyboru 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego                          

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2021 roku (zał. nr 14). 

 

 

 

 



Ad. pkt 17 

          Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa WLKS Nowe Iganie (zał. nr 15), 

jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie korekty do zadania: organizacja powiatowych 

imprez sportowych i rekreacyjnych. 

 

Ad. pkt 18 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r.                              

(zał. nr 16) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 17): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Corsa, nr rej. 

WSI 10416, z wartością początkową brutto 350 zł określoną przez 

rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego.   

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach (zał. nr 18), na przeprowadzenie remontu i adaptację nie wykorzystanych 

pomieszczeń kuchennych, zgodnie z pismem nr D.0701.30.2020 z dnia 4 listopada br.   

 

Ad. pkt 21 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                         STAOSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                               /-/ Karol Tchórzewski 

 


