
Protokół Nr C/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 3 lutego 2021 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 XCVIX/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

20 stycznia 2021 r. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

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

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 

leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka oraz ścinarki                          

do poboczy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym 

na terenie Powiatu Siedleckiego. 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty                              

w Warszawie o przedłużenie umowy najmu części wiaty garażowej. 

8. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                        

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

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

własności nieruchomości.   

10. Przyjęcie rozliczenia I transzy dotacji celowej udzielonej gminom z terenu Powiatu                     

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres od 15 grudnia                                      

do 31 grudnia 2020 r. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3635W (działka 

ewid. nr 201) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 167/1 obręb 

Wołyńce Kolonia, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka (działka 

ewid. nr 1125) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 688/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka (działka 

ewid. nr 1125), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

688/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                        

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                          

nr 1358/6, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Szpinki 

do nieruchomości na działce ewid. nr 100/2, 

 Firmy DROMACC o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla 

zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W                                    

na ul. Podlaskiej i Spokojnej w miejscowości Podnieśno”, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 712) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 789/2 

obręb Przywory Duże, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działki ewid. nr: 526, 91/6) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5, 

 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 decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.182.2020 z dnia 

9.12.2020 r., 



 w sprawie wykonania 15 szt. zjazdów do posesji po drugiej stronie jezdni 

budowanego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie Szpinki, 

  Gminy Skórzec w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu budowy 

sieci wodociągowej, 

 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 3652W w miejscowości Czachy (działka 

ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 305/3. 

12. Przyjęcie: 

 informacji z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2020, 

 informacji nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana                                           

z zarządzaniem lasami, 

 informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                                            

w 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego                         

w 2020 r., 

 informacji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa                     

i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2020, 

 informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                          

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2020 r., 

 informacji Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS o działalności na rzecz 

rolników. 

13. Przyjęcie informacji o rozdysponowanych środkach finansowych PFRON                                        

w IV kwartale 2020 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

14. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                                  

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 



15. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat  

16. Wolne wnioski. 

 

 Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCIX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                              

2021 – 2024 (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 uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)                            

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

Powiatu. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka 

oraz ścinarki do poboczy (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr C/273/2021 w sprawie udzielenia 

dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4).                          

 

 



Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium 

Oświaty w Warszawie (zał. nr 5), jednogłośnie podtrzymał swoją decyzję z dnia 6 listopada 

2020 r. w sprawie wynajmu części wiaty garażowej o powierzchni 10 m2. Istnieje możliwość 

wynajęcia miejsca parkingowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach, przy 

ul. Piłsudskiego 40.       

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości (zał. nr 7) i skierował do 

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

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie I transzy dotacji celowej udzielonej 

gminom z terenu Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres                             

od 15 grudnia do 31 grudnia 2020 r. (zał. nr 8). Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę Wójtowi 

Gminy Domanice na przedłużenie do 30 kwietnia 2021 r. terminu rozliczenia 593 l. paliwa 

(oleju napędowego) zakupionego w związku z odśnieżaniem dróg powiatowych.    

 

 

Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 201) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 167/1 

obręb Wołyńce Kolonia, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                          

w miejscowości Trzemuszka (działka ewid. nr 1125) poprzez umieszczenie 

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

688/1 na okres 3.02.2021 r. – 31.12.2051 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 3604W                                          

w miejscowości Trzemuszka  (działka ewid. nr 1125), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 688/1 w terminie 3.02.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                        

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

1358/6, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                                 

z drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Szpinki do 

nieruchomości na działce ewid. nr 100/2, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej                               

i Spokojnej w miejscowości Podnieśno”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 712) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 789/2 

obręb Przywory Duże, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 526, 91/6) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.182.2020 z dnia 

9.12.2020 r. w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny zastępując 

go załącznikiem graficznym z dnia 3 lutego 2021 r. stanowiącym załącznik                     

do niniejszej decyzji, 

 aby Wydział Dróg po wcześniejszym wprowadzeniu do planu wydatków 

majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdów na posesje w ciągu 

drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki” przeprowadził 

rozeznanie rynku poprzez wysłanie e-mailem zapytań do co najmniej trzech 

wykonawców realizujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności, 



roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia i przygotował umowę na 

budowę zjazdów z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia – od głosu wstrzymała się Pani Małgorzata Cepek, 

Wicestarosta Siedlecki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                      

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

wodociągowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                      

w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 305/3. 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2020                             

(zał. nr 10), 

 informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyką związaną                                           

z zarządzaniem lasami (zał. nr 11), 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                                            

w 2020 r. (zał. nr 12), 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego                         

w 2020 r. (zał. nr 13), 

 informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa                      

i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2020                              

(zał. nr 14), 

 informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                           

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2020 r. 

(zał. nr 15), 



 informację Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS o działalności na rzecz 

rolników (zał. nr 16) 

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

Powiatu. 

 

Ad. pkt 13 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o rozdysponowanych środkach 

finansowych PFRON w IV kwartale 2020 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych (zał. nr 17). 

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 18): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                  

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo V40, nr rejestracyjny WBR 84KR,                      

z wartością początkową 400 zł brutto 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 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek (zał. nr 19)                                 

o przyznanie dodatku motywacyjnego, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego 

na okres 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. dyrektorom placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki: 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                    

w Stoku Lackim, 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim.  

Ad. pkt 16 

            Brak wolnych wniosków 

                                                                                                  STAROSTA 

Na tym protokół zakończono                                          /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński  



 


