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Protokół Nr XCVI/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 16 grudnia 2020 r. 

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

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

Teresa Szymańska – kierownik Wydziału Finansowego.  

 Małgorzata Cepek – Wicestarosta Siedlecki 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 XCIV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

9 grudnia 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu. 

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. 

6. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków PFRON. 

7. Przyjęcie rozliczenia przedłożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu 

wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach Porozumienia z dnia                 

29 lipca br. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy 

Miejskiej Policji w Siedlcach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2021 roku. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 



str. 2 
 

 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 3656W (działka ewid. nr 

1221/1) obręb Dziewule w celu budowy przyłącza kablowego 

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

nr: 698/2, 699/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. nr 

281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 258/3 obręb Rososz, 

 w spawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb 

Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci wodociągowej – 

przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid. nr 477/6, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                 

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132),                    

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 121/2, 

 w spawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                            

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1226/2) w celu przebudowy 

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 467, 

 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 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku na 

działce ewid. nr 434/1, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Ług 

(działka ewid. nr 635) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                   

na działce ewid. nr 661, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665)        
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w celu budowy sieci  gazowej średniego ciśnienia do nieruchomości (działki 

ewid. nr: 525/10, 525/11, 525/12), 

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

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665)                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia,  

 KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 14, w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 

ewid. nr 1166/2, obręb Ujrzanów oraz na działkach ewid. nr: 291, 296/1, 306/1 

obręb Borki Wyrki, gmina Siedlce”.  

10. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCV/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 9 grudnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVI/258/2020 w sprawie dokonania 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVI/259/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                    

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVI/260/2020 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego                

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 
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osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle 

psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Siedleckiego                  

do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego                          

ze środków PFRON (zał. nr 4).  

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie przedłożone przez Komendę 

Wojewódzką Policji w Radomiu, wydatkowanych środków finansowych otrzymanych                            

w ramach Porozumienia z dnia 29 lipca br. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego 

dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVI/261/2020 w sprawie ustalenia 

przerw w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim                                    

w 2021 roku (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

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

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1) obręb Dziewule w celu budowy przyłącza kablowego 

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

nr: 698/2, 699/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 258/3 

obręb Rososz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb 

Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci wodociągowej – 

przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid. nr 477/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                  

w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132), w celu budowy przyłącza 
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gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                     

nr 121/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1226/2) w celu przebudowy 

przyłącza wodociągowego PE dn 40 mm do nieruchomości na działce ewid.                   

nr 467, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                         

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 434/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                          

w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 661 w terminie                                    

23.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665) w celu budowy sieci  

gazowej średniego ciśnienia do nieruchomości (działki ewid. nr: 525/10, 525/11, 

525/12) na okres 23.12.2020 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 3635W                                           

w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie                                    

23.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na 

działkach ewid. nr 1166/2, obręb Ujrzanów oraz na działkach ewid. nr: 291, 

296/1, 306/1 obręb Borki Wyrki, gmina Siedlce”.  

Ad. pkt 10 

             Brak wolnych wniosków.                                         STAROSTA  

Na tym protokół zakończono.                                       /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 
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