
Protokół Nr CXLI/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 2 lutego 2022 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 CXL/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                       

20 stycznia 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                       

i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                       

i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2022 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                       

i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                               

w 2022 r. 

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

na terenie Powiatu Siedleckiego. 

8. Rozpatrzenie prośby kierownika PCPR w Siedlcach o przekroczenie 1/12 planu 

finansowego o kwotę 68 906 zł, ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2021 r.  

9. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Volkswagen Polo i jego fizyczna likwidacja. 

10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu marki Volkswagen Golf III i jego fizyczna likwidacja. 

11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty kwoty 11 359 zł za usunięcie z drogi                             

i parkowanie pojazdu marki Daewoo Tico o nr rejestracyjnym SDZ 3590. 

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji środka trwałego. 

13. Przyjęcie informacji z wykorzystania przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych (odśnieżanie). 



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

15. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie wydania opinii do odstępstwa od warunków technicznych 

polegających na zaprojektowaniu zjazdu z drogi powiatowej nr 3639W                               

na działkę prywatną o pochyleniu od 5% do 15%, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid.                      

nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18/1 obręb Kaczory, 

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

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

w celu lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej, 

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

z pełnomocnictwa którego wystąpił GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie                              

w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Januszówka, Dziewule (działki  ewid. nr: 385, 394 

– obręb Januszówka 1221/1, 1234 – obręb Dziewule) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi 

powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 299) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 172/2 obręb Domanice Kol., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działki ewid. nr: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                         

nr 42/14 obręb Błogoszcz, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                     

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650) w celu budowy instalacji 

gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 666/3, 

 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 3633W obręb Stok Lacki (działki ewid. 

nr: 597/7, 535, 332/23, 366/27) w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do budynków na działkach ewid. nr: 366/13, 366/14, 



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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. nr: 509/3, 509/1 – 

obręb Zbuczyn) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami,  

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 509/1 – obręb 

Zbuczyn) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej - przyłącza,  

 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże (działka ewid. nr 285) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109, 

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

w imieniu którego wystąpił GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 3657W                                           

w miejscowościach: Gostchorz, Okniny, Radomyśł, Zabłocie w celu budowy 

sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.                        

nr 458) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 63/5, 62/1 obręb 

Gostchorz, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 724) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 640/1.  

16. Przyjęcie informacji: 

 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                       

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników                               

w 2021 r., 

 o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2021 r., 



 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r., 

 na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana z zarządzaniem 

lasami. 

17. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

18. Przyjęcie informacji rocznych przekazanych przez Zarząd Zlewni w Sokołowie Podl. 

ustalających wysokość opłaty stałej za usługi wodne: 

 Nr 623 ZZ Sokołów Podl., OS/2022, 

 Nr 628 ZZ Sokołów Podl., OS/2022. 

19. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXL/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLI/408/2022 w sprawie ustalenia 

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2022 r. 

(zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLI/409/2022 w sprawie ustalenia 

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2022 r. 

(zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLI/410/2022 w sprawie ustalenia 

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2022 r. 

(zał. nr 3).  

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLI/411/2022 w sprawie przyjęcia 

planu wydatków rzeczowych na zadania w 2022 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLI/412/2022 w sprawie udzielenia 

dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu środków finansowych dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, powyżej 1/12 planu finansowego 

jednostki w kwocie 68 905,52 zł celem dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2021 r. (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 7): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego             

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Volkswagen Polo o nr rejestracyjnym                  

LBI  25133 z wartością początkową 400 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (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 10 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 8): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego             

w Siedlcach, samochodu osobowego marki Volkswagen Golf III o nr rejestracyjnym                  

BIA 47SP z wartością początkową 550 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (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 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności w kwocie 

11 359 zł (zał. nr 9), za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu marki Daewoo Tico, nr VIN: 

KLY3S11BDWC596785 i nr rejestracyjny SDZ 3590. Należność rozłożono na  38 rat, w tym: 

 37 rat płatnych po 300 zł miesięcznie, 

 38 – ostatnia rata płatna w kwocie 259 zł. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację środka trwałego „Magazyn 

na materiały drogowe” o numerze inwentarzowym I/104-1/1/5/11 i wartości początkowej 

9 671,47 zł, poprzez dokonanie jego rozbiórki oraz zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach po dokonaniu jego fizycznej likwidacji (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

         Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu przeanalizuje informację z wykorzystania 

przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

(odśnieżanie), po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień z Wydz. Dróg dotyczących zgodności 

zapisu przedłożonej informacji z podpisanym porozumieniem z gminami (dot. wynagrodzenia 

oraz paliwa). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXLI/413/2022 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił: 

 zaakceptował projekt odpowiedzi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                         

i Autostrad w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Usług Technicznych 

INTERCOR sp. z o.o. w Zawierciu, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid.                     

nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18/1 obręb Kaczory, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej – linia podwieszona na istniejącej 

podbudowie słupowej oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Januszówka, Dziewule (działki  ewid. nr: 385, 394 

– obręb Januszówka 1221/1, 1234 – obręb Dziewule) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi 

powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 299) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 172/2 obręb Domanice Kol., określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działki ewid. nr: 87, 42/16) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

42/14 obręb Błogoszcz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                     

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650) w celu budowy instalacji 

gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 666/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 597/7, 535, 332/23, 366/27) w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynków na działkach 

ewid. nr: 366/13, 366/14, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działki ewid. 

nr: 509/3, 509/1 – obręb Zbuczyn) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 509/1 – obręb Zbuczyn) w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej                  

w technologii światłowodowej - przyłącza,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 109 w terminie  25.02.2022 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 Przywory Duże (działka ewid. nr 285) poprzez umieszczenie 

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

109 na okres 25.02.2022 r. – 31.12.2052 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 dróg powiatowych nr: 3656W, 

3657W w miejscowościach: Gostchorz, Okniny, Radomyśł, Zabłocie w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 

458) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 63/5, 62/1 obręb Gostchorz, 

określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 724) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 640/1.  

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje: 

 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                       

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 r. (zał. nr 13), 

 o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników                               

w 2021 r. (zał. nr 14), 

 o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2021 r. 

(zał. nr 15), 

 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

Powiatu Siedleckiego w 2021 r. (zał. nr 16) 

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

Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął również informację: 

 na temat gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana z zarządzaniem 

lasami (zał. nr 17)  

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

merytorycznej Komisji. 



Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami komisji Rady Powiatu (zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 18 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje roczne przekazane przez Zarząd 

Zlewni w Sokołowie Podl. ustalające wysokość opłaty stałej za usługi wodne (zał. nr 19): 

 Nr 623 ZZ Sokołów Podl., OS/2022, 

 Nr 628 ZZ Sokołów Podl., OS/2022. 

 

Ad. pkt 19 

             Brak wolnych wniosków. 

 

                                                                                                         STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                 /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


