
Protokół Nr LIII/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 18 grudnia 2019 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 LII/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                  

11 grudnia 2019 r.   

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                     

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2019 r. 

4. Zapoznanie z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach dotyczącym 

propozycji zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego. 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 STOP SHOP sp. z o.o. ul. Prosta 70 Warszawa oraz CASTIM sp. z o.o.                                           

ul. Krakowiaków 78, w imieniu których wystąpił Media Projekt Jeziory 1B,                     

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów (działki ewid. nr: 1062/2, 1215/6) w celu budowy gazociągu 

średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR-11 dn 90, 

 Gminy Kotuń w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej              

nr 3659W w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV wraz z szafką sterowania 

oświetleniem ulicznym, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpiła firma PAK Przedsiębiorstwo Usługowe Stok Lacki Folwark            

ul. Siedlecka 111A, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564)                     

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 



ewid. nr 96) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 551, 

 Wójta Gminy Mokobody w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3937 W (działka ewid. nr 39/2) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 320 w miejscowości Świniary, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1418, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla (działka ewid. 

nr 2708/3), poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1418, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W 

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

 w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci oświetlenia ulicznego                                     

w miejscowości Bojmie i Żdżar w ciągu drogi powiatowej nr 3659W,  

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

drogowego drogi powiatowej nr 3667W obręb Krzesk Królowa Niwa (działka 

ewid. nr 1044/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 468/1, 470/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1044/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego                                      

na działkach ewid. nr: 1468/1, 470/1, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) poprzez 

umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości 

– działka ewid. nr 157/8, 

 Mont – Gaz Siedlce, ul Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 412) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do 

działki ewid. nr 157/8, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem                           

do nieruchomości – działka ewid. nr 597/1, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, Gazownia w Siedlcach ul. Garwolińska 88,                              

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót polegających                        

na budowie sieci  gazowej średniego ciśnienia, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, Gazownia w Siedlcach ul. Garwolińska 88,                            

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości 

Strzała (działka ewid. nr 361) w celu prowadzenia robót polegających                                

na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem                                               

do nieruchomości – działka ewid. nr 375/1, 

  w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej                          

nr 3929W (działka ewid. 114) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                     

nr 38 w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił „TASTA” Usługi 

Techniczno-Handlowe ul. Poniatowskiego 29 Siedlce, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Wołyńce (działka ewid. nr 665), w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 69/1, 69/2, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,                        

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 



(działka ewid. nr 1) obręb Olszyc Szlachecki w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej                           

w miejscowości Grala oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda 

Wolińska, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 702) obręb Żebrak w celu budowy sieci kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz studni kablowej. 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,                          

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działki ewid. nr: 647, 689/1, 1495/2, 1496/2, 1497/2, 1498/2, 1500/2, 1501/2, 

1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507/2, 1508/2) obręb Żebrak w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                               

z przyłączami oraz studni kablowej. 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 626/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 633/3               

w miejscowości Wyłazy, 

 ZGK Kotuń ul Weterynaryjna 28 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3659W (działki ewid. nr: 84/2, 1228) w miejscowości Józefin 

poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej , 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid. 

nr 1249/1) w miejscowości Kotuń poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości  nr ewid. 408. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                            

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

7. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  

8. Zatwierdzenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykorzystania środków 

przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja Północno-Zachodniej 

części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - remont zbiornika 

wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  



9. Przyjęcie projektu aneksu nr 3/2019 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.   

2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.  

10. Przyjęcie projektu aneksu nr 3/2019 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 

27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 

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

wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków PFRON. 

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                           

w  Siedlcach samochodu ciężarowego do 3,5 t. oraz jego fizyczna likwidacja. 

13. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                                  

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci w Starostwie 

Powiatowym 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. Wyrażenie zgody na przystąpienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                          

w Stoku Lackim do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przygotowanego przez 

Ministerstwo Cyfryzacji.  

17. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 

18. Przyjęcie projektu aneksu do umowy nr 18/NPP/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.                                   

o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia                        

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

19. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego nieodpłatnego przekazania drewna dla Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

20. Sprostowanie omyłki pisarskiej w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu 

Siedleckiego 

21. Wolne wnioski.  

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 



Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LII/2019 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 11 grudnia 2019 r. 

 

Ad. pkt 3 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LIII/129/2019 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne            

w  dziale 010 rozdział 01005 w 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

          Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach 

dotyczącym propozycji zmian w projekcie Statutu Powiatu Siedleckiego będącym załącznikiem do 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego. Zarząd wnioskuje 

o wykreślenie § 21 projektu Statutu Powiatu Siedleckiego. Jednocześnie po szczegółowej analizie 

Zarząd proponuje nie wprowadzać zmiany w § 26 w ust. 3 w/w projektu, pozostawiając go                                             

w pierwotnym brzmieniu, tj. bez dodawania wyrazów: „oraz nośnik elektroniczny z zapisem obrazu                    

i dźwięku”.  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów (działki ewid. nr: 1062/2, 1215/6) w celu budowy gazociągu 

średniego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR-11 dn 90, na warunkach określonych 

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                      

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV wraz z szafką sterowania 

oświetleniem ulicznym, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                        

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

gazowej średniego ciśnienia, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                    

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy przyłącza 



elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 551, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3937W 

(działka ewid. nr 39/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 320                           

w miejscowości Świniary, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb Hołubla 

(działka ewid. nr 2708/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1418, na okres 18.12.2019 r. – 

31.12.2049 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 3617W                                          

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2708/3), poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 1418, na okres 18.12.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3634W 

(działka ewid. nr 1065/1) do działki ewid. nr 1109/2 w miejscowości Wólka 

Wiśniewska, określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Kotuń na budowę sieci oświetlenia ulicznego                        

w miejscowości Bojmie i Żdżar w ciągu drogi powiatowej nr 3659W,  

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W obręb Krzesk 

Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 468/1, 

470/1 na okres 20.12.2019 r. – 31.12.2049 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 3667W                                           

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 1468/1, 470/1                                 

w terminie 19-20.12.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                             

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości – działka ewid. nr 

157/8 na okres 18.12.2019 r. – 31.12.2044 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 3617W (działka ewid. 

nr 412) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

średniego ciśnienia z przyłączem do działki ewid. nr 157/8 w terminie 

18.12.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                            

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości – działka 

ewid. nr 597/1 na okres 20.12.2019 r. – 31.12.2054 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 3633W                                              

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie 

20.12.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                         

w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w terminie 

20.12.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                          

w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości – działka ewid. nr 

375/1, na okres 20.12.2019 r. – 31.12.2054 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej                           

nr 3929W (działka ewid. 114) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

38 w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                          

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 69/1, 69/2, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 1) obręb Olszyc Szlachecki w celu budowy sieci kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej                        

w miejscowości Grala oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda 

Wolińska, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działka ewid. nr 702) obręb Żebrak w celu budowy sieci kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami oraz studni kablowej, na 

warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W 

(działki ewid. nr: 647, 689/1, 1495/2, 1496/2, 1497/2, 1498/2, 1500/2, 1501/2, 

1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505/2, 1506/2, 1507/2, 1508/2) obręb Żebrak w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                              

z przyłączami oraz studni kablowej, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 626/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 633/3           

w miejscowości Wyłazy, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działki ewid. 

nr: 84/2, 1228) w miejscowości Józefin poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej na okres 1.01.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid. 

nr 1249/1) w miejscowości Kotuń poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości nr ewid. 408 na okres 1.01.2020 r. – 

31.12.2045 r. (kontynuacja decyzji nr D.6852.125.2014 z dnia 7.07.2014 r.),  



ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                          

z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LIII/130/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego                           

(zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wprowadził zmianę do projektu uchwały Rady Powiatu                       

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zmiana 

dotyczy wykreślenia drugiego zdania ostatniego akapitu uzasadnienia. Wykreślono zdanie: 

„Pozostałe stawki, ustalone Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r.                              

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, pozostają 

bez zmian”.    

Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (zał. nr 5) Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął                            

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

Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przedłożonego pismem                                                  

nr OR.0022.47.2019 z dnia 27 listopada br. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowe                               

z wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja 

Północno-Zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - remont 

zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 3/2019 do umowy nr RS 

640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 7). 



 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 3/2019 do umowy                                     

nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do 

realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego                                

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 10): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                           

w Siedlcach samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Volkswagen Transporter, nr rej. 

WM 0146A, z wartością początkową 500 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 w Siedlcach.    

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 11): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                         

w Siedlcach samochodu osobowego marki Audi A4, nr rej. LLU 40268, z wartością 

początkową 350 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 w Siedlcach.    

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację 

zbędnych pieczęci podlegających ewidencji magazynowej w Wydziale Administracyjno-



Gospodarczym – magazyn główny Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zgodnie wykazem                   

nr 1/2019 (zał. nr 12). Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji Starostwa Powiatowego                  

w Siedlcach w/w pieczęci. 

 

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 wyraził zgodę na przystąpienie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do umowy nr 18/NPP/2018 z dnia 

31 grudnia 2018 r. o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 16).  

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie nieodpłatnie dla Domu 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, drewna składowanego na terenie bazy 

drogowej w Broszkowie w ilości 134,42 m3. Drewno pochodzi z wycinki drzew rosnących                        

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 17).  

 

Ad. pkt 20 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w projekcie 

uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. W Tabeli Nr 4 poz. 11 kol. 12 jest 

„Gm. Suchożebry”, winno być „Gm. Mokobody”. Tak zmieniony projekt uchwały budżetowej 

na 2020 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do 



Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce 

projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego przedłożonego pismem 

OR.0022.45.2019 z dnia 13 listopada  2019 r. (zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 21 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                       STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                            /-/  Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


