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Protokół Nr XCV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 9 grudnia 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 XCIV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

2 grudnia 2020 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utraty mocy uchwały                                  

Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 

ustanowienia logo Powiatu Siedleckiego. 

4. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

5. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny                            

z siedzibą w Wodyniach o udzielenie dotacji w 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot 

należności Powiatowi Siedleckiemu udziałów.  

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

7. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o przedłużenie 

umowy najmu części wiaty garażowej o pow. 10 m2. 

8. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykorzystania dotacji udzielonej                                      

na realizację zadania pn: Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka”                                          

w Chlewiskach. 

9. Zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 

2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028. 

10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych                               

na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

 P.H.U. B-H sp. z o.o. ul. Terespolska 68 Zbuczyn w sprawie lokalizacji zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. nr 1750) do 
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nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 1749, 1554/5 w miejscowości 

Zbuczyn, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W                                     

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1395/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 506, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                     

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 506, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                     

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 105) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 373/1, 

 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 (działki ewid. nr: 

535, 598/9) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz z e złączem kablowym zasilającym 

projektowaną przepompownię wód deszczowych  na działce ewid. nr 598/9, 

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

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

zmiany w części graficznej decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach                                              

nr D.6853.1.152.2020 z 13.11.2020 r., 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. 

nr 292/2) obręb Kisielany Żmichy, w celu umieszczenia na istniejącej 

podbudowie słupowej napowietrznej  telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew (działka ewid. nr 650) 

poprzez umieszczenie doziemnego kabla światłowodowego i trzech studni 

teletechnicznych, 

 Solutions 30 Wschód sp. z o.o. ul. Akacjowa 1 Żelków Kol. w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew (działka ewid.                      

nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej wraz z trzema studniami, 



str. 3 
 

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

drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 665) obręb Wołyńce poprzez 

umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 665) obręb Wołyńce w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej 

– linia światłowodowa, 

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

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

nr 363) obręb Strzała, w celu budowy nw. przyłączy światłowodowych: 

- czterech przyłączy kablowych w rurze osłonowej (działki ewid. nr: 357/5, 

385/13, 1210/1, 147), 

- przyłącza światłowodowego napowietrznego na istniejącej podbudowie 

słupowej (działka ewid. nr 357/5) 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości (działka ewid.                   

nr 197/2), 

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

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 467, 

 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 3641W (działka ewid.                 

nr 301) obręb Modrzew w celu budowy przyłącza kablowego 

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

294, 
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 dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6852.252.2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 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 3604W w miejscowości Trzemuszka 

(działka ewid. nr 688/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

 Parafii św. Aleksego w Oleksinie w sprawie darowizny nieruchomości                               

w miejscowości Oleksin, zagospodarowanej jako skwer przed kościołem 

parafialnym.  

13. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego nabycia prawa własności działki położonej                                           

w miejscowości Koszewnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

875/1 o pow. 0,0098 ha.  

14. Rozpatrzenie prośby kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                          

o dokonanie zwrotu nadpłaconych dochodów Gminie Paprotnia, obciążonej nienależnie 

przez PCPR w Siedlcach.   

15. Przyjęcie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych                    

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie                     

w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

powiatu siedleckiego. 

16. Rozpatrzenie prośby w sprawie przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie 

paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu 

Siedleckiego, w celu wsparcia świątecznego. 

17. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCIV/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 2 grudnia 2020 r. 
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Ad. pkt 3 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utraty 

mocy uchwały Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r.                             

w sprawie ustanowienia logo Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 4 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia                    

12 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach (zał. nr 3), jednogłośnie nie wyraził zgody na udzielenie 

dotacji dla Spółdzielni, z uwagi na brak podstaw prawnych.   

  

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 4): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, samochodu osobowego marki Nissan Micra nr rej. 

BO DS 2019, 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 7 

            Zarząd Powiatu z uwagi na brak miejsc w garażu jednogłośnie nie wyraził zgody na 

wynajęcie części garażu dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie (zał. nr 5),                          

z uwagi na rozbudowę przez Starostwo parku maszynowego. Istnieje możliwość wynajęcia 

miejsca garażowego na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy                                                 

ul. Piłsudskiego 40.  
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Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie rzeczowo-finansowe                                      

z wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania pn: Remont elewacji zabytkowego 

dworu „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028                      

(zał. nr 7).    

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach                    

(zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCV/257/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Kotuń do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 1749, 

1554/5 w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W                                     

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1395/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 506, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                     

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 7/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                     

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 105) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 373/1, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 535, 598/9) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 

zasilającym projektowaną przepompownię wód deszczowych  na działce ewid. 

nr 598/9, 

 wyraził zgodę na zmianę w części graficznej decyzji Zarządu Powiatu                              

w Siedlcach nr D.6853.1.152.2020 z 13.11.2020 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

(działka ewid. nr 292/2) obręb Kisielany Żmichy, w celu umieszczenia na 

istniejącej podbudowie słupowej napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew 

(działka ewid. nr 650) poprzez umieszczenie doziemnego kabla 

światłowodowego i trzech studni teletechnicznych na okres 24.12.2020 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 2044W obręb Korczew 

(działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej wraz z trzema studniami                          

w terminie 9 – 24.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. 

nr 665) obręb Wołyńce poprzez umieszczenie napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 17.12.2020 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 3635W (działka ewid. 

nr 665) obręb Wołyńce w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa w terminie                                   

17 – 18.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 363) obręb Strzała, w celu budowy nw. przyłączy 

światłowodowych: 

- czterech przyłączy kablowych w rurze osłonowej (działki ewid. nr: 357/5, 

385/13, 1210/1, 147), 

- przyłącza światłowodowego napowietrznego na istniejącej podbudowie 

słupowej (działka ewid. nr 357/5), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

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

średniego ciśnienia do nieruchomości (działka ewid. nr 197/2), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 467, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

(działka ewid. nr 301) obręb Modrzew w celu budowy przyłącza kablowego 

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

nr 294, 

 sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6852.252.2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                        

w miejscowości Trzemuszka (działka ewid. nr 688/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 21/3, 

 wyraził zgodę na dokonanie dla Parafii pw. św. Aleksego w Oleksinie 

darowizny nieruchomości w miejscowości Oleksin, zagospodarowanej jako 

skwer przed kościołem parafialnym. Wydział Dróg przygotuje stosowną 

dokumentację w przedmiotowej sprawie. 
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Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek (zał. nr 11) dotyczący nabycia prawa własności 

działki położonej w miejscowości Koszewnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 875/1 o pow. 0,0098 ha, jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy 

Kotuń o zatwierdzeniu podziału (Powiat Siedlecki nabędzie własność działki                                                

za odszkodowaniem).  

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę dla Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach na dokonanie zwrotu nadpłaconych dochodów Gminie Paprotnia                            

w kwocie 9284 zł, obciążonej nienależnie przez PCPR w Siedlcach (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy 

pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 

24 000 zł, na przygotowania paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących                    

z terenu Powiatu Siedleckiego w celu wsparcia świątecznego (zał. nr 14). Współorganizatorem 

wydarzenia będzie Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu na wniosek radnego Edwarda Kokoszki zobowiązał Wydział 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska aby wystąpić do Powiatowego Lekarza Weterynarii                             

w Siedlcach w celu uzyskania informacji, jaka jest skala importu trzody chlewnej (warchlaki, 

tuczniki) – w rozbiciu na lata 2018 - 2020.    

            Zarząd Powiatu na wniosek radnego Sławomira Piotrowskiego (zał. nr 15), 

jednogłośnie zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania odpowiedzi wnioskodawcy, jakie 

prace i kiedy zostały wykonane na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Rakowiec       

a Wołyńce - o wykonanie których wnioskuje radny.  

Na tym protokół zakończono.                                          STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                /-/ Karol Tchórzewski 
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