SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES
OD 6 LISTOPADA DO 4 GRUDNIA 2019 ROKU
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 6 listopada 2019 r.
1.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2020 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVII/115/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 13 listopada 2019 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVIII/116/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71095 w 2019 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVIII/117/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71012 w 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVIII/118/2019 w sprawie planu wydatków
na zadania w 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVIII/119/2019 w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 –
2023.
Zarząd sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 wraz z załącznikami do uchwały
postanowił przedstawić:
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Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
Radzie Powiatu w Siedlcach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020
Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVIII/120/2019 w sprawie projektu uchwały
budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego.
Zarząd sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego z tabelami,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu
Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2019 roku oraz informacją
o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku postanowił
przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Kotuń
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu odmówił przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
7. Rozpatrzenie wniosków:
 Wójta Gminy Skórzec w imieniu którego wystąpił Proelbud Usługi
Elektrotechniczne Siedlce ul. Floriańska 55 w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Wyłazy
(działka ewid. nr 1085/3) w celu budowy napowietrznej i kablowej linii
oświetlenia ulicznego,
 GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater Błonie w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowości Zbuczyn do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 761/2”,
 Elektrownia PV 4 sp. z o.o. ul. Puławska 2 Warszawa w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka nr ew. 289) w miejscowości
Smolanka, w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego SN 15 kV, w związku z budową farmy fotowoltaicznej na działkach
ewid. nr: 340, 350, 351,
 Elektrownia PV 4 sp. z o.o. ul. Puławska 2 Warszawa w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka nr ew. 289) w miejscowości
Smolanka, poprzez umieszczenie przyłącza kablowego SN 15 kV, w związku
z budową farmy fotowoltaicznej na działkach ewid. nr: 340, 350, 351,
 ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 Usługi Elektryczne, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb Grubale
(działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 99/1,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
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powiatowej nr 3616W w miejscowościach Strzała (działka ewid. nr 361) w celu
budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 375/1,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowościach Stok Lacki (działka ewid. nr 535)
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 597/1,
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 3610W w miejscowości Niwiski (działka
ewid. nr 559) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 586,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka ewid.
nr 160) w celu budowy zjazdu publicznego do nieruchomości nr ewid. 276)
w miejscowości Nasiłów,
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 3610W obręb Nowe
Opole (działki ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 308/8,
LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 187) obręb Tarcze w celu budowy sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami, szafką telekomunikacyjną 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 3617W
(działka ewid. nr 137) obręb Podawce oraz (działka ewid. nr 328) obręb
Paprotnia w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla (działka
ewid. nr 2708/3) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1418,
Wójta Gminy Paprotnia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, linii oświetlenia ulicznego ze
słupami oświetleniowymi w miejscowości Hołubla ul. Księdza Stanisława
Pielesy, gmina Paprotnia”,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 49,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Kotuń (działki ewid. nr 1260/3, 978/1) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 978/2,
Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Pruszynek 49D w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Kotuń (działka ewid.
nr 1260/3, 978/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 978/2,
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w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Golice (działka ewid. nr 699/1) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 719/1,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza wodociągowego do zasilania budynku mieszkalnego na
działce ewid. nr 719/1,
Wójta Gminy Skórzec w sprawie: 1. Wygaszenia decyzji D.6852.211.2015
z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr
185) w celu umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na
działce ewid. nr 44, 2. Zezwolenia Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację
zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara
Dąbrówka (działka ewid. nr 185) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 44,
Wójta Gminy Kotuń w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3604W (działka ewid. nr 1249/1) w miejscowości Kotuń w celu
budowy telekomunikacyjnej linii kablowej na podbudowie słupowej
(2 stanowiska słupowe oraz linia napowietrzna),
LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
(działka ewid. nr 1140) obręb Łysów w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Niemojkach,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiła
Pracownia projektowa Enspro sp. z o.o. Łuski w sprawie zmiany decyzji
Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.74.2019 z dnia 15.05.2019 r.,
GDDKiA w sprawie uzgodnienia zaproponowanej trasy przejazdu pojazdu
nienormatywnego relacji Białystok - Kukuryki (dotyczy drogi powiatowej
nr 3686W),
GDDKiA w sprawie uzgodnienia zaproponowanej trasy przejazdu trzech
pojazdów nienormatywnych relacji Koszalin - Wiśniew (dotyczy drogi
powiatowej nr 3686W).

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy (działka ewid. nr 1085/3) w celu budowy
napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego, na warunkach
określonych w załączniku,
 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn gmina Zbuczyn
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 761/2”,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka nr ew.
289) w miejscowości Smolanka, w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego SN 15 kV, w związku z budową farmy
fotowoltaicznej na działkach ewid. nr: 340, 350, 351 w terminie 14.11.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka nr ew.
289) w miejscowości Smolanka, poprzez umieszczenie przyłącza kablowego SN
15 kV, w związku z budową farmy fotowoltaicznej na działkach ewid. nr: 340,
350, 351 na okres 14.11.2019 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
obręb Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 99/1, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
w miejscowościach Strzała (działka ewid. nr 361) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 375/1, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowościach Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 597/1, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 559) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 586, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W (działka ewid.
nr 160) w celu budowy zjazdu publicznego do nieruchomości nr ewid. 276)
w miejscowości Nasiłów w terminie 14-15.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 308/8,
na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 187) obręb Tarcze w celu budowy sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami, szafką telekomunikacyjną oraz
studni kablowej, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 137) obręb Podawce oraz (działka ewid. nr 328) obręb
Paprotnia w celu budowy przyłącza kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 1418, na warunkach określonych w załączniku,
pozytywnie
uzgodnił
projekt
budowlany
pn.:
„Budowa
sieci
elektroenergetycznej kablowej, linii oświetlenia ulicznego ze słupami
oświetleniowymi w miejscowości Hołubla ul. Księdza Stanisława Pielesy, gmina
Paprotnia”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.190.2019 z dnia 16.10.2019 r.,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 49, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działki ewid. nr 1260/3, 978/1) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 978/2
na okres 21.11.2019 r. – 31.12.2039 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 3605W
w miejscowości Kotuń (działki ewid. nr: 1260/3, 978/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 978/2 w terminie 20.11.2019 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 Golice (działka ewid. nr 699/1) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 719/1 na okres
20.11.2019 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 Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 719/1 w terminie 20.11.2019 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.211.2015 z dnia 29.06.2015 r.
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 185) w celu
umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr
44. Zezwolił Wójtowi Gminy Skórzec na kontynuację zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr
185) w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 44 na okres 1.01.2020 r. – 31.12.2045 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
(działka ewid. nr 1249/1) w miejscowości Kotuń w celu budowy
telekomunikacyjnej linii kablowej na podbudowie słupowej (2 stanowiska
słupowe oraz linia napowietrzna), na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
(działka ewid. nr 1140) obręb Łysów w celu budowy przyłącza kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej
w Niemojkach, na warunkach określonych w załączniku,
zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach w następujący sposób: wycofuje
się załącznik graficzny do decyzji nr D.6853.1.74.2019 z dnia 15.05.2019 r.
zastępując go nowym załącznikiem graficznym do decyzji z dnia 13 listopada
2019 r. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.,
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uzgodnił trasę przejazdu pojazdu nienormatywnego relacji Białystok - Kukuryki
(na terenie powiatu siedleckiego dotyczy drogi powiatowej nr 3686W),
uzgodnił trasę przejazdu pojazdu nienormatywnego relacji Koszalin - Wiśniew
(na terenie powiatu siedleckiego dotyczy drogi powiatowej nr 3686W).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLVIII/121/2019 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Vectra, nr rejestracyjnym WT 71700
i wartością początkową 300 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.

10. Zapoznanie z informacją Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy z posiedzenia w dniu 25 października br.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy z posiedzenia w dniu 25 października br.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. i skierował do
zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
12. Rozpatrzenie prośby dyrektora Eurolingua Europejskie Centrum Szkolenia Językowego
o objęcie Patronatu Honorowego nad XVII Galą Noworoczno Charytatywną „Dzieci
Eurolingua – dzieciom lokalnie”.
Zarząd Powiatu nie przeznaczył środków finansowych w związku z akcją „Dzieci
Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo” organizowaną przez Eurolingua Europejskie
Centrum Szkolenia Językowego.
13. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
o ufundowanie nagród za zajęcie I, II, III miejsca w Turnieju matematycznym
MateMaxus.
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Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława
Staszica w Siedlcach, postanowił przekazać gadżety promocyjne (będące w posiadaniu
Wydziału Promocji i Rozwoju) laureatom Turnieju matematycznego MateMaxus.
14. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków w dziale 600,
rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 87000 zł w celu pokrycia kosztów odtworzenia
i pogłębienia rowów przydrożnych.
Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć plan wydatków Wydziału Dróg w dziale 600,
rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 87000 zł w celu pokrycia kosztów odtworzenia i pogłębienia
rowów przydrożnych, jednocześnie zmniejszając kwotę rezerwy w Starostwie Powiatowym.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 20 listopada 2019 r.
1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLIX/122/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLIX/123/2019 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XLIX/124/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71095 w 2019 r.
4. Rozpatrzenie wniosków:
 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew (działka
ewid. nr 797/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 453,
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Czerniejew (działka ewid.
nr 797/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 453,
 GDDKiA w sprawie uzgodnienia zaproponowanej trasy przejazdu relacji
Kukuryki – Barwinek pojazdu nienormatywnego (na terenie powiatu
siedleckiego dotyczy drogi powiatowej nr 3686W),
 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 3671W w miejscowości Krzymosze
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(działka ewid. nr 595/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 349,
w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W (działka
ewid. nr 557) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 592/2
w miejscowości Grodzisk,
Wójta Gminy Skórzec w sprawie przebudowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr 1019) do nieruchomości stanowiącej
działkę ewid. nr 1053/2 w miejscowości Ozorów,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281)
poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 434/2,
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz (działka ewid.
nr 281) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 434/2,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Bzów (działka
ewid. nr 753) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 601,
Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3608W (działka ewid. nr 654) w miejscowości Nowe Opole w celu budowy
przyłącza wodociągowego do działki ewid. nr 266/2,
Gminy Siedlce w sprawie wygaszenia decyzji nr D.6853.1.114.2019 z dnia
3.07.2019 r. w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3608W (działka ewid. nr 654) w miejscowości Nowe Opole w celu budowy
sieci wodociągowej wraz z trzema studniami rewizyjnymi,
LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 93) obręb Jasionka w celu budowy sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami, oraz szafki telekomunikacyjnej,
LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania 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 sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami,
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
Białki (działka ewid. nr 1062/2) w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia
z rur PE 100 RC SDR-11 dn 90,
radnego Gminy Przesmyki o wykonanie remontu chodnika przy ul. Narutowicza
w Przesmykach,
o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2020 r. przebudowy drogi powiatowej
nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił:
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 453 w terminie 20.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
453 na okres 20.11.2019 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,
uzgodnił trasę przejazdu pojazdu nienormatywnego relacji Kukuryki - Barwinek
(na terenie powiatu siedleckiego dotyczy drogi powiatowej nr 3686W).
Ponadnormatywne parametry pojazdu dotyczą długości oraz wysokości
pojazdu, w niewielkim stopniu również nacisku na oś (przekroczenie o 0,5 t na
dwóch jezdnych osiach napędowych),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/2) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 349, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka ewid. nr 557) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 592/2
w miejscowości Grodzisk, określając parametry techniczne zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3645W
(działka ewid. nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1053/2
w miejscowości Ozorów, określając parametry techniczne zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 434/2 na
okres 3.12.2019 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 3603W
w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 434/2 w terminie 3.12.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W
w miejscowości Bzów (działka ewid. nr 753) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 601 na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
(działka ewid. nr 654) w miejscowości Nowe Opole w celu budowy przyłącza
wodociągowego (od istniejącej sieci na ul. Jagodowej, działka ewid. nr 189/9
do działki ewid. nr 266/2, na której zlokalizowany jest cmentarz), na warunkach
określonych w załączniku,
stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.114.2019 z dnia 3.07.2019 r.
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
(działka ewid. nr 654) w miejscowości Nowe Opole w celu budowy sieci
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wodociągowej wraz z trzema studniami rewizyjnymi, wydanej na rzecz Gminy
Siedlce,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 93) obręb Jasionka w celu budowy sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami, oraz szafki telekomunikacyjnej, na
warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
i nr 3645W (działka ewid. nr 797/2) obręb Czerniejew oraz działek ewid. nr:
570/2, 583 obręb Dąbrówka Stany w celu budowy sieci kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej z przyłączami, na warunkach określonych
w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
obręb Białki (działka ewid. nr 1062/2) w celu budowy gazociągu średniego
ciśnienia z rur PE 100 RC SDR-11 dn 90 – przejście poprzeczne pod drogą, na
warunkach określonych w załączniku,
rozpatrzył wniosek radnego Gminy Przesmyki o wykonanie remontu chodnika
przy ul. Narutowicza w Przesmykach. Zarząd nie widzi możliwości wykonania
powyższego remontu w 2019 r., z uwagi na brak środków finansowych
w budżecie powiatu na ten cel,
rozpatrzył wniosek o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2020 r. przebudowy
drogi powiatowej nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży.
Zarząd nie widzi możliwości wykonania przebudowy w/w drogi powiatowej
w 2020 r. Termin składania wniosków dotyczących inwestycji drogowych na
2020 r. upłynął 30 września br., a 13 listopada br. Zarząd Powiatu przyjął
projekt Uchwały Budżetowej na 2020 r.

5. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach o uwzględnienie
w budżecie powiatu na 2020 r. kwoty 50 000 zł na zakupy sprzętu i wyposażenia
techniki specjalnej.
Zarząd Powiatu rozpatrzył prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach zawartą w piśmie MT.0739.45.2019 z dnia 13 listopada br. Zarząd nie
widzi możliwości uwzględnienia w budżecie powiatu na 2020 r. kwoty 50 000 zł na zakupy
sprzętu i wyposażenia techniki specjalnej.
6. Rozpatrzenie prośby Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Siedlcach o przeznaczenie środków finansowych na organizację I Powiatowego Dnia
Pracownika Socjalnego.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Siedlcach, o dofinansowanie organizacji I Powiatowego Dnia
Pracownika Socjalnego, postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 500 zł brutto
/dział 750/ na pokrycie kosztów transportu animatorów szkolenia z zakresu profilaktyki
uzależnień dla pracowników socjalnych.
7. Rozpatrzenie prośby SPZOZ w Siedlcach o wsparcie finansowe na zakup sprzętu
medycznego.
Zarząd Powiatu nie widzi możliwości dofinansowania w 2019 r., zakupu sprzętu
medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
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8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej
Szkoły I stopnia w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji
Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Policealnej w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.
10. Przyjęcie:
 projektu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na
obszarze powiatu siedleckiego,
 projektu porozumienia z Gminą Wodynie w sprawie udostępnienia Powiatowi
lokalu biurowego w Wodyniach przy ul. Siedleckiej 41 w celu prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu przyjął:
 projekt porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
na obszarze powiatu siedleckiego,
 projekt porozumienia z Gminą Wodynie w sprawie udostępnienia Powiatowi
lokalu biurowego w Wodyniach przy ul. Siedleckiej 41 w celu prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
11. Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres 1.01.
2017 r. – 31.12.2018 r.
Zarząd Powiatu przyjął Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres
1.01.2017 r. – 31.12.2018 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 27 listopada 2019 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr L/125/2019 w sprawie dokonania zamian
w budżecie powiatu na 2019 r.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian
w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
3. Przyjęcie 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.
Zarząd Powiatu przyjął 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 i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 368/7,
 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 421/1) obręb Ługi Wielkie w celu budowy sieci kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej z przyłączami,
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin
Jeziorna w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowościach: Rudnik Duży, Rudnik Mały (działki ewid. nr 42/2, 599)
poprzez umieszczenie przewodów ALF, OPGW w związku z budową sieci
elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy Aglomeracją Warszawską a Siedlcami,
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Domanice Kolonia
(działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18, 260/20, 252/15) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
252/49,
 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3654W w miejscowości Domanice Kolonia
(działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18, 260/20, 252/15) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 252/49,
 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Wólka Wiśniewska (działka
ewid. nr 1065/1) obręb Mościbrody (działki ewid. nr: 33/19, 33/23, 384/1)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 33/20,
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Multiconsult Polska sp. z o.o. Warszawa ul. Bonifraterska 17 o wydanie opinii
dla Projektu Podziału Kompetencji inwestycji pn. „Budowa autostrady A2
Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec w km ok. 561+500 do
węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”,
GDDKiA w sprawie uzgodnienia zaproponowanej trasy przejazdu relacji
Kukuryki – Siedlce (Stadler Polska sp. z o.o. ul. Targowa 50 Siedlce) przejazdu
sześciu pojazdów nienormatywnego (na terenie powiatu siedleckiego przejazd
dotyczy drogi powiatowej nr 3686W – ul. Łukowska).

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowane pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 368/7, na warunkach określonych
w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 421/1) obręb Ługi Wielkie w celu budowy sieci kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej z przyłączami, na warunkach
określonych w załączniku,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowościach: Rudnik Duży, Rudnik Mały (działki ewid. nr 42/2, 599)
poprzez umieszczenie przewodów ALF, OPGW w związku z budową sieci
elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy Aglomeracją Warszawską a Siedlcami na
okres 27.12.2019 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 3654W
w miejscowości Domanice Kolonia (działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18,
260/20, 252/15) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/49 na okres 29.12.2019 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 3654W
w miejscowości Domanice Kolonia (działki ewid. nr: 307, 258/1, 260/18,
260/20, 252/15) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 252/49
w terminie 29.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W obręb Wólka
Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) obręb Mościbrody (działki ewid. nr:
33/19, 33/23, 384/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 33/20
w terminie 29.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zaopiniował Projekt Podziału Kompetencji inwestycji pn. „Budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec w km ok. 561+500 do
węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”, zgodnie z treścią załączonego
pisma,
 nie uzgodnił trasy przejazdu sześciu pojazdów nienormatywnych, z uwagi na
przekroczone maksymalne naciski osi, dopuszczalne dla sieci dróg powiatowych
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(8 ton/oś) oraz znaczną rzeczywistą masę całkowitą zespołów pojazdów.
Ponadto w tatach 2017 – 2018 przeprowadzona została przebudowa powyższej
drogi, a przedmiotowy odcinek objęty jest 71-miesięczną rękojmią na wykonane
prace.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na
realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr L/126/2019 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie
Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie powierzenia
zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały
Rady Powiatu w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie
powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
9. Rozpatrzenie prośby Organizatorów „ II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla
uczniów klas III-VI” i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Pierwszego Pułku
Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim o dofinansowanie
nagród dla finalistów Konkursu.
Zarząd Powiatu postanowił nie dofinansowywać zakupu nagród dla finalistów II
Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III – VI, który zorganizowany
zostanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim.
10. Wolne wnioski.
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Zarząd Powiatu postanowił odpowiedzieć na ofertę sprzedaży nieruchomości przez
firmę Orange Polska, położonej w Siedlcach przy ul. Murarskiej 13.Zarząd Powiatu postanowił
zaproponować Orange Polska – właścicielowi powyższej nieruchomości kwotę 800 000 zł za
jej zbycie. Ostateczna decyzja w sprawie zakupu nieruchomości podjęta zostanie przez Radę
Powiatu w Siedlcach.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 4 grudnia 2019 r.
1. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Siedleckiego.
Zarząd zaproponował wprowadzenie zmian w powyższym projekcie uchwały:
 w § 5 pkt 5: „5) organizuje i koordynuje współpracę pomiędzy komisjami Rady oraz
może im zlecić rozpatrzenie określonych spraw”,
 w § 9 ust 7.: „7. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz porządku obrad podaje się
do publicznej wiadomości na co najmniej 3 dni przed terminem sesji w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa”,
 wykreślenie § 10,
 w § 18 ust 5.: „5. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący Rady udziela głosu
Staroście, Wicestaroście.”,
 w § 18 dodaje się ust. 6: „6. W celu wyjaśnień wątpliwości Przewodniczący Rady
udziela głosu radcy prawnemu lub rzeczoznawcy”,
 w § 19 wykreślenie ust. 2 i 3,
 wykreślenie § 21,
 w § 22 ust 2: „2. Nad wnioskami formalnymi Przewodniczący Rady zarządza
głosowanie”,
 w § 26 ust 2, pkt 6: „6) przebieg głosowań z podaniem ogólnej liczby głosów: „za”,
„przeciw” i „wstrzymujących się”;”,
 w § 26 ust 3: „3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty przyjętych
przez Radę uchwał, zajętych stanowisk, apele, opinie i inne dokumenty złożone na ręce
Przewodniczącego Rady, imienne wykazy głosowań, nośnik elektroniczny z zapisem
obrazu i dźwięku”,
 w § 36 dopisanie ust. 4: „4. Przy uchwalaniu budżetu radny chcąc zgłosić wniosek
inwestycyjny do projektu budżetu jest zobowiązany złożyć go na co najmniej 24 godz.
przed planowaną sesją, wskazując źródło finansowania zgłoszonej inwestycji”,
(numeracja kolejnych nr ust. ulegnie przesunięciu),
 w § 38 ust 2: „2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady
oznacza, że przyjmuje się wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych głosów
oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady”.,
 w § 41ust. 1, pkt 4: „4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez
Przewodniczącego Rady, Radę, Zarząd lub inną Komisję”,
 w § 45 wykreślenie ust. 3,
 w § 56 ust. 3: „3. Przewodniczący Rady, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem
kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
o zakresie i terminie kontroli”.,
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w § 61 ust. 3:„3. Zastępcę przewodniczącego Komisji, wybiera Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji ze swego grona”.

2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LI/127/2019 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2019 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z końcem 2019 roku.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z końcem 2019 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
5. Rozpatrzenie wniosków:
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3620W w miejscowości Drażniew (działka
ewid. nr 234) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek garażowy na działce ewid. nr 458 – obręb Ruda,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w imieniu której wystąpił KRANZ-GAZ
Siemiatycze ul. Chopina 34, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki-Wyrki (działka ewid. nr 306/1)
w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w poboczu pasa drogowego,
 Elektrownia PV 1 sp. z o.o. Warszawa ul. Puławska 2 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości
Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej
na budowie elektrowni słonecznej na działkach ewid. nr: 22, 23/1,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) w celu budowy przyłącza gazu średniego
ciśnienia do działki ewid. nr 287/12,
 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 3606W obręb Żelków
Kol. (działka ewid. nr 91/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/4,
 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 437/1) obręb Żeliszew Duży oraz drogi powiatowej nr 3647W
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(działki ewid. nr: 616/2, 621) obręb Żeliszew Podkościelny) w celu budowy
sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Kępa (działka
ewid. nr 591/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 244/3,
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 3652W w miejscowości Czachy (działka
ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 325/1,
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 3635W w miejscowości Domanice Kol.
(działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 252/46,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu
której wystąpiła firma JT Projekt ul. Płochocińska 111 lok. 111 Warszawa
w sprawie zmiany w części decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach
nr D.6853.1.122.2018 z dnia 13.08.2018 r.,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
89/1,
Firma Projektowo-Usługowa „DARFIK” Siedlce ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 33/55 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.
„Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid.
nr 1019) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1052/2 – droga
wewnętrzna, w miejscowości Ozorów, gmina Skórzec”.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3620W
w miejscowości Drażniew (działka ewid. nr 234) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na
działce ewid. nr 458 – obręb Ruda, na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki-Wyrki (działka ewid. nr 306/1) w celu budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia w poboczu pasa drogowego, na warunkach
określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji
polegającej na budowie elektrowni słonecznej na działkach ewid. nr: 22, 23/1,
na warunkach określonych w załączniku,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia do działki ewid. nr 287/12, na warunkach określonych
w załączniku,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb
Żelków Kol. (działka ewid. nr 91/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/4, na warunkach
określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 437/1) obręb Żeliszew Duży oraz drogi powiatowej nr 3647W
(działki ewid. nr: 616/2, 621) obręb Żeliszew Podkościelny) w celu budowy sieci
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, na
warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 591/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 244/3, na warunkach określonych w załączniku,
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 zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 325/1, na warunkach określonych w załączniku,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 252/46, na warunkach określonych w załączniku,
zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.122.2018 z dnia
13.08.2018 r., w następujący sposób: 1. W treści decyzji zmienia się zapis
„3615W ul. Kościuszki (działka ewid. nr 1552”) na zapis „3615W ul Kościuszki
(działka ewid. nr 1552,2076)”, 2. Wycofuje się załącznik graficzny, zastępując
go nowym załącznikiem graficznym z dnia 4 grudnia 2019 r., stanowiącym
załącznik do niniejszej decyzji,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
89/1, na warunkach określonych w załączniku,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 3645W (działka nr ewid. 1019) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ewid. 1052/2 – droga wewnętrzna w miejscowości
Ozorów, gmina Skórzec”.

6. Rozpatrzenie wniosku o zakup posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego typu
pick-up w 2019 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup posypywarki MEYER Crossfire 8, do
samochodu osobowo-ciężarowego typu pick-up w 2019 r., w cenie ok. 50000 zł. Posypywarka
wykorzystana będzie podczas zimowego utrzymania dróg powiatowych.
7. Rozpatrzenie prośby organizatorów Mikołajkowego Turnieju Szachowego, który
odbędzie się w Zespole Oświatowym w Mokobodach, o przekazanie dla uczestników
zawodów materiałów i gadżetów reklamujących powiat.
Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu materiałów i gadżetów reklamujących
powiat siedlecki, które wręczone zostaną zawodnikom Mikołajkowego Turnieju Szachowego.
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8. Zatwierdzenie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach”.
Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania
środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach”.
9. Zapoznanie z petycją skierowaną do Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją skierowaną do Starostwa Powiatowego
w Siedlcach od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Warszawie ul. Kruczkowskiego
4b lok. 13 w sprawie realizacji płatności bezgotówkowych w urzędach i zaakceptował
propozycję odpowiedzi na petycję przygotowaną przez radcę prawnego.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
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