
Protokół Nr CXXI/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 19 sierpnia 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 CXX/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

11 sierpnia 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 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka oraz 

ścinarki do poboczy. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                         

w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                

w Siedlcach. 

9. Przyjęcie: 

 informacji nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP                          

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych, 

 informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach, 

 informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. 



 informacji nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                                    

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                      

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej, 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                  

w Stoku Lackim w I półroczu 2021 r., 

 informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2021/2022. 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 187 – obręb 

Tarcze, działka ewid. nr 63 obręb Lipiny) w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej światłowodowej, 

 LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie zmiany                          

w części decyzji nr D.6853.1.149.2021 z dnia 28.07.2021 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3632W (działka ewid. nr 87)                             

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 41 w obrębie Błogoszcz, 

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

281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/2 w obrębie Rososz, 

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

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

w celu usunięcia awarii sieci światłowodowej, 

 LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W i nr 3645W (działka ewid. nr 797/2 

– obręb Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - obręb Dąbrówka Stany) 

w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z 

przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl. w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3637W i nr 3645W (działka ewid. nr 797/2 – obręb 

Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - obręb Dąbrówka Stany) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                            

z przyłączami, 



 LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 – obręb 

Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1 - obręb Czepielin Kol., działka ewid. nr 

238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 2077 – obręb 

Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/4 - obręb Czepielin 

Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu                                   

do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 108 w miejscowości Grubale, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr: 175, 

176, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 54, 

 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 3661W w miejscowości Zaliwie Piegawki 

(działka ewid. nr 23/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

nr 37/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 699/3, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska 

(działka ewid. nr 1065/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 699/3, 

 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 3654W w miejscowości Łupiny (działka 

ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 772. 

11. Wolne wnioski 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXX/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 11 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu 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. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu 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. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę 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. 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025” (zał. nr 4) i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025” (zał. nr 5)                                       

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

 

Ad. pkt 8 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXI/346/2021 w sprawie przyjęcia 

logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:  

 informację nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP                             

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych 

(zał. nr 7), 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach (zał. nr 8), 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o.                    

(zał. nr 9), 

 informację nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                                    

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                        

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej (zał. nr 10), 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                    

w Stoku Lackim w I półroczu 2021 r. (zał. nr 11) 

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



Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2021/2022 (zał. nr 12) 

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

merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 187 – obręb Tarcze, działka ewid. nr 63 - obręb Lipiny) w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej światłowodowej, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.149.2021 z dnia 28.07.2021 r., poprzez 

zmianę zapisu: „…. zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3638W (działka ewid. nr 1805/2 – obręb Zbuczyn gmina Zbuczyn)”, na zapis: 

„…. zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki 

ewid. nr: 1805/2, 1017/1, 1016, 1014/1, 1006/1 – obręb Zbuczyn gmina 

Zbuczyn)”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 87) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 41                             

w obrębie Błogoszcz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. nr 

281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 128/2 w obrębie Rososz, 

określając parametry techniczne, 

 określił Orange Polska S.A.  Al. Jerozolimskie 160 Warszawa warunki zajęcia 

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

nr 144), w celu usunięcia awarii światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W i nr 3645W 

(działka ewid. nr 797/2 – obręb Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - 

obręb Dąbrówka Stany) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami na okres 31.08.2021 r. – 31.12.2046 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 3637W i nr 3645W 

(działka ewid. nr 797/2 – obręb Czerniejew oraz działki ewid. nr: 570/2, 583 - 

obręb Dąbrówka Stany) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 26 - 31.08.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. 

nr 2077 – obręb Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1 - obręb Czepielin Kol., 

działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy kanalizacji kablowej                       

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. 

nr 2077 – obręb Czepielin, działki ewid. nr: 759, 439/1, 448/6, 465/3, 649/4 - 

obręb Czepielin Kol., działka ewid. nr 238 – obręb Ogrodniki) w celu budowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej wraz                                  

z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 108 w miejscowości Grubale                        

w terminie 26.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                     

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach 

ewid. nr: 175, 176, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                        

w miejscowości Sosna Korabie (działka ewid. nr 53) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 54, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                        

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 23/1) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 37/1, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                           

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 699/3                        

w terminie 23.08.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 699/3 na okres 23.08.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                             

w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 772. 

 

Ad. pkt 11 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                            STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                   /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


