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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES 

OD 11 GRUDNIA 2019 ROKU DO 5 LUTEGO 2020 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 11 grudnia 2019 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia w 2020 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LII/128/2019 w sprawie wyboru ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie prowadzenia w 2020 roku punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

 

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

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

 

             Zarząd Powiatu 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.  

 

2. Zapoznanie z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach dotyczącym 

propozycji zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego. 

 

          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.   

 

3. 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, 
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 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 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, 
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 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. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, 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, 
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 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, 
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 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, 
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 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. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                            

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

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

na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.                            

 

5. 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.  
 

            Zarząd Powiatu 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 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. 

 

6. 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”.  
 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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7. 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.  
 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

8. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

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

wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków PFRON. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

10. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                           

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

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 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.    

 

11. 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 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.    

 

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach. 
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            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na fizyczną likwidację poprzez utylizację zbędnych 

pieczęci podlegających ewidencji magazynowej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym – 

magazyn główny Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zgodnie z wykazem nr 1/2019. Zarząd 

wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji Starostwa Powiatowego w Siedlcach w/w pieczęci. 

 

13. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

14. Wyrażenie zgody na przystąpienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                          

w Stoku Lackim do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przygotowanego przez 

Ministerstwo Cyfryzacji.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  

 

15. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 
 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

16. 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. 
 

            Zarząd Powiatu 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.  

 

17. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego nieodpłatnego przekazania drewna dla Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 
 

            Zarząd Powiatu 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.   

 

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

Siedleckiego. 
 

             Zarząd Powiatu 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 przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały 
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budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego przedłożonego pismem OR.0022.45.2019 z dnia 

13 listopada 2019 r.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 30 grudnia 2019 r. 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LIV/131/2019 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 LIV/132/2019 w sprawie dokonania zmian                                

w budżecie powiatu na 2019 r.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 31 grudnia 2019 r. 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LV/133/2019 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 LV/134/2019 w sprawie dokonania zmian                                 

w budżecie powiatu na 2019 r.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 3 stycznia 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LVI/135/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 8 stycznia 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                                 

na 2020 rok. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LVII/136/2020 w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2020 rok. 
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2. 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 3633W w miejscowości Lipiny (działka 

ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 260, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559)                             

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn            

0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 586, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski (działka ewid. nr 559) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 586, 

 w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary na działkę ewid. nr 313, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Kotuń w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3659W (działka ewid. nr 1229) w miejscowości Józefin poprzez 

umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/1           

w miejscowości Mościbrody, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 526) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 94/24, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót polegających                        

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

działce ewid. nr 94/24, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn (działka ewid. nr 177) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 258, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. 

nr 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 258, 

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

której wystąpił Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz 

(działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia 

dla potrzeb nieruchomości na działce ewid. nr 155/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego                            

na działce ewid. nr 597/1, 
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 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 155/7, 

 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 3641W obręb Tchórzew 

(działka ewid. nr 641/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                      

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 260, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 586           

w terminie 9 – 10.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Niwiski 

(działka ewid. nr 559) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 586, na okres 10.01.2020 r. – 

31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary na działkę ewid. nr 313, 

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

nr 1229) w miejscowości Józefin poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, na okres 1.01.2020 r. – 31.12.2040 r., ustalił opłatę za każdy kolejny 

rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem (kontynuacja decyzji nr: 

D.6852.127.2014 z dnia 8.09.2014 r.), 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/1                                       

w miejscowości Mościbrody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok 

Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn                 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 94/24 na okres                               

9.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3633W                         

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 94/24 w terminie 9.01.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn 

(działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 258 na okres 9.01.2020 r. – 
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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 3632W                                          

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 258 w terminie 9.01.2020 r., ustalił opłatę                  

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                     

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb nieruchomości na działce ewid. 

nr 155/7, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 597/1, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                     

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 155/7, na warunkach określonych                                       

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

(działka ewid. nr 641/3) obręb Tchórzew w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388, na warunkach 

określonych w załączniku. 

 

3. Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa własności do drzewa rosnącego                                            

w miejscowości Mościbrody. 

 

            Zarząd Powiatu uznał, że prawo własności do drzewa gatunek klon, rosnącego na 

granicy działki ewid. nr 238 i drogi powiatowej nr 3636W obręb Mościbrody, gm. Wiśniew, 

należy do właściciela działki ewid. nr 238.  

 

4. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykorzystania dotacji z budżetu 

Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim”. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji                      

z budżetu Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim”.  

 

5. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Zbuczynie o ufundowanie nagród rzeczowych 

laureatom XI Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                   

w Zbuczynie, postanowił ufundować - za kwotę do 500 zł brutto,  nagrody rzeczowe laureatom 

XI Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.  
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6. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia MORIA o wsparcie finansowe 

Bezalkoholowego Balu Karnawałowego organizowanego w Siedlcach w dniu                               

22 lutego br.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia MORIA, postanowił 

dofinansować kwotą do 500 zł brutto organizację Bezalkoholowego Balu Karnawałowego                    

w sali bankietowej „Orchidea” w Siedlcach.  

 

7. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie                             

18 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów w plebiscycie na najlepszych                         

i najpopularniejszych sportowców 2019 r. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił ufundować za kwotę 1400 zł brutto 18 pucharów dla 

najlepszych sportowców i trenerów w plebiscycie na najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców 2019 r.  

 

8. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu wg stanu na 

31.12.2019 r.   

 

9. Wolne wnioski. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił, aby wystąpić z zapytaniem do Głównego Geodety Kraju                    

o możliwość nieodpłatnego przekazania przez Starostę dla wykonawcy uproszczonego planu 

urządzenia lasu, wykazu działek ewidencyjnych i użytków dla których będą sporządzone 

uproszczone plany urządzenie lasu.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 15 stycznia 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. 
 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LVIII/137/2020 w sprawie dokonania zmian                                     

w budżecie powiatu na 2020 rok. 

 

2. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o przekroczenie 

1/12 planu finansowego, ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2019 r.: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim o kwotę 

344 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim o kwotę                 

114 852 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o kwotę 56 000 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-placówki obsługującej Dom nad 

Liwcem o kwotę 10 000 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach o kwotę 27 668 zł. 
 

          Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu środków finansowych powyżej 1/12 planu 

finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu: 
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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim - kwota 

344 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim - kwota                 

114 852 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - kwota 56 000 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-placówki obsługującej Dom nad 

Liwcem - kwota 10 000 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - kwota 27 668 zł. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LVIII/138/2020 w sprawie zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb Czachy (działka ewid. nr 569) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 325/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb Czachy (działka ewid. nr 569)                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn        

0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 325/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb Krzymosze (działka ewid. nr 

595/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 349, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb Krzymosze (działka ewid.                         

nr 595/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 349, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 97/5) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                      

nr 97/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 149, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem                                               

do nieruchomości, działka ewid. nr 135/1, 

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

drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515)                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 135/1, 
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 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem                            

do nieruchomości, działka ewid. nr 173/1, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 173/1, 

 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 Golice (działka ewid. nr 699/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 678/3, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 678/3, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 567/4, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 567/4, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 287/12, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 287/12, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                     

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 250/1, 

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

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

(działki ewid. nr: 105, 808) obręb Krynica w celu budowy kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy, 

 w sprawie uzgodnienia trasy przejazdu dwóch pojazdów nienormatywnych 

relacji Simianowice Śląskie – Kukuryki, na terenie powiatu siedleckiego 

przejazd dotyczy drogi powiatowej nr 3686W – ul. Łukowska, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3625W oraz 

nr 3622W w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 388, 387/3) w celu 
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budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 266. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb Czachy 

(działka ewid. nr 569) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 325/1 na okres 16.01.2020 r. – 

31.12.2050 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 3652W obręb Czachy 

(działka ewid. nr 569) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 325/1 

w terminie 16.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb 

Krzymosze (działka ewid. nr 595/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 349 na okres 

16.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3671W obręb 

Krzymosze (działka ewid. nr 595/2) w celu prowadzenia robót polegających                      

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 349 w terminie 16.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 97/5) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                      

nr 97/3, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                         

nr 149, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                          

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) poprzez umieszczenie przyłącza  

gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka ewid. nr 135/1 

na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3655W                                         

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do działki ewid.                   

nr 135/1 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka 

ewid. nr 173/1 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy 

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

drogowego zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                         

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem                          

do działki ewid. nr 173/1 w terminie 20.01.2020 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  

gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka ewid.                        

nr 678/3 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem                       

do działki ewid. nr 678/3 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                         

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) poprzez umieszczenie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka ewid. nr 567/4 

na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3614W                                        

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem                             

do działki ewid. nr 567/4 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka 

ewid. nr 287/12 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem                        

do działki ewid. nr 287/12 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                     

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 250/1, na warunkach określonych                                                    

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

(działki ewid. nr: 105, 808) obręb Krynica w celu budowy kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy,                        

na warunkach określonych w załączniku, 

 uzgodnił trasę przejazdu dwóch pojazdów nienormatywnych relacji 

Siemianowice Śląskie – Kukuryki, na terenie powiatu siedleckiego przejazd 

dotyczy drogi powiatowej nr 3686W – ul. Łukowska, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W,                     

nr 3622W w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 388, 387/3) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego                              

na działce ewid. nr 266, na warunkach określonych w załączniku. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2020 roku. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LVIII/139/2020 w sprawie ustalenia przerw                         

w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2020 roku. 

 

6. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 

2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przyznawania dotacji celowej                             

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                 

w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do porozumienia zawartego w dniu                         

26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przyznawania dotacji celowej                       

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.                              

 

7. Przyjęcie informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. realizacji zadań 

powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu siedleckiego w 2019 roku. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął informację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. 

realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu siedleckiego w 2019 

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

merytorycznej Komisji. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Zarządu OSP w miejscowości Kisielany Żmichy o finansowe 

wsparcie Jubileuszu 100-lecia założenia jednostki OSP w Kisielanach Żmichach. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił o wsparciu kwotą 500 zł organizację Jubileuszu 100-lecia 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielanach Żmichach.  

 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                        

w Stoku Lackim o dofinansowanie zakupu pamiątkowych podarunków dla uczestników 

IX Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim, postanowił dofinansować kwotą do 1500 zł brutto zakup 

upominków dla uczestników IX Zimowego Zjazdu Integracyjnego Szkół Specjalnych w Stoku 

Lackim.  

 

10. Przyjęcie „Określenia kwoty dotacji podmiotowej, dla samorządowej instytucji kultury 

– Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 roku”. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął „Określenie kwoty dotacji podmiotowej, dla samorządowej 

instytucji kultury – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 roku”. 

 



19 
 

11. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach pojazdu marki skuter Keeway i jego fizyczna likwidacja. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                  

w Siedlcach pojazdu, marki skuter Keeway nr rejestracyjny WSK 90WF, z wartością 

początkową brutto w kwocie 100 zł – 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. 

 

12. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku                        

w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności.  

 

          Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 

roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności. 

  

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

w 2020 r. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LVIII/140/2020 w sprawie przyjęcia planu 

wydatków rzeczowych na zadania w 2020 r.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 22 stycznia 2020 r. 

 

1. Przyjęcie analizy poniesionych w 2019 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                                   

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3 

KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w powiecie siedleckim. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął analizę poniesionych w 2019 r. wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 

3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w powiecie siedleckim.  

 

2. Przyjęcie rozliczenia dotacji za 2019 r. przekazanej dla MOW Gostchorz                                             

i MOW Wojnów.  
 

            Zarząd Powiatu postanowił: 

1.  Przyjąć rozliczenie dotacji za 2019 r. przekazanej dla MOW Gostchorz i przekazać do 

     kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na samodzielne stanowisko ds. kontroli. 

2.  Odstąpić od rozliczenia skutków dotacji w m-cu grudniu 2019 r.  

3.  Przyjąć rozliczenie dotacji za 2019 r. przekazanej dla MOW Wojnów i przekazać do 

      kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na samodzielne stanowisko ds. kontroli. 

4.  Odstąpić od rozliczenia skutków dotacji w m-cu grudniu 2019 r.  
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3. Rozpatrzenie wniosków: 

 Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoria 1/27 w sprawie zmiany decyzji 

Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.133.2018 z dnia 27.08.2018 r., 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działka ewid. nr 155/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                      

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3640W obręb Bzów (działka ewid. nr 753) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 601, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Bzów (działka ewid. 

nr 753), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

601, 

 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 Koszewnica 

(działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 36/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Domanice Kol. (działka ewid.                  

nr 300) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 252/46, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Domanice Kol. (działka ewid. nr 

300) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 252/46. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.133.2018 z dnia 

27.08.2018 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny nr 1, 

zastępując go nowym załącznikiem graficznym nr 1 z dnia 22 stycznia 2020 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                          

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 155/7 na 

okres 28.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3646W                                      

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1, na warunkach określonych                                   

w załączniku, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W obręb Bzów 

(działka ewid. nr 753) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 601 okres 23.01.2020 r. – 

31.12.2050 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 3640W                                         

w miejscowości Bzów (działka ewid. nr 753), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 601 w terminie 23.01.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                           

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 36/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 252/46 na 

okres 30.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3635W obręb 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 252/46 w terminie 30.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem. 

 

4. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w 2019 r., 

 informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 r., 

 informacji o udziale Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 r., 

 informacji o udziale Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 r., 

 informacji dot. działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w 2019 r., 

 informacji z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2019 – 

prowadzonych przez Wydział Promocji i Rozwoju,  

 informacji dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego. 
 

 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w 2019 r., 

 informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 r., 

 informację o udziale Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 r.,                  

 informację o udziale Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 r.                         

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

Powiatu. 
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Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzania zmian zasad 

finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w 2019 r.,                             

 informację z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2019 – 

prowadzonych przez Wydział Promocji i Rozwoju,  

 informację dotyczącej populacji bobrów na terenie powiatu siedleckiego                       

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

merytorycznych Komisji. 

 

 

5. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Wiśniewie o dofinansowanie                                               

XI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                                    

w Wiśniewie, postanowił dofinansować kwotą do 1000 zł brutto zakup statuetek dla laureatów 

XI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie” oraz 

wykonanie plakatów i zaproszeń związanych z wydarzeniem.  

 

6. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Oddziału 

Regionalnego w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                                       

o współuczestnictwo Powiatu w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Bezpiecznie na wsi”. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach 

Oddziału Regionalnego w Warszawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                                    

postanowił ufundować nagrody, za kwotę do 700 zł laureatom etapu powiatowego 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2020 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LIX/141/2020 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 29 stycznia 2020 r. 

 

1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                        

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat siedlecki w 2019 r. 

 

          Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat siedlecki w 2019 r.  

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie do: 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
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 Rady Powiatu w Siedlcach, 

 Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania Nr 1664, 

 Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata z siedzibą                                      

w Sosnowcu, 

 dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu siedleckiego.   

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r. 
 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LX/142/2020 w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

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

i kartograficzne w 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LX/143/2020 w sprawie ustalenia planu wydatków 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r.  

 

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

i kartograficzne w 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LX/144/2020 w sprawie ustalenia planu wydatków 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r. 

 

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

i kartograficzne w 2020 r. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LX/145/2020 w sprawie ustalenia planu wydatków 

na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r.  

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu                        

do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w sprawach związanych z systemem SENT. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LX/146/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Domu na Zielonym Wzgórzu do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w sprawach 

związanych z systemem SENT. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                          

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LX/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.                             

 

8. Rozpatrzenie wniosków: 
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 Usługi Techniczno-Handlowe TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia w miejscowości Wołyńce gm. Siedlce (działka ewid. nr 665)”, 

 DOMTEL TELEKOM Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek (działka ewid. nr 1341) 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej, 

 DOMTEL TELEKOM Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek (działka ewid. nr 1341) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 LIQUID SYSTEM Warszawa ul. Krzywickiego 2/1, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W (działki ewid. nr: 808, 105) 

poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy, 

 KROBE sp. z o.o. ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3612W obręb Krynica (działki ewid. nr: 808, 

105) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej                                

w Krynicy, 

  Gminy Mokobody w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

w celu lokalizacji włącza sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

do sieci istniejących, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił JT Projekt                               

ul. Płochocińska 111 lok. 111 Warszawa w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 2738/4), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc 

Włościański na działkę ewid. nr 134/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Tchórzew (działka 

ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 388, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości 

Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 

388, 

 Firmy Trakt Siedlce ul. Sokołowska 151A/A3-026 o uzgodnienie koncepcji dla 

projektu pn. „Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu 

drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie”, 

 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 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

(działka ewid. nr 67/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4, 
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 Gminy Suchożebry w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W obręb Brzozów (działki ewid. nr: 287, 770) oraz drogi 

powiatowej nr 3615W obręb Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił: 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia w miejscowości Wołyńce gm. Siedlce (działka ewid. nr 665)”,                          

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.112.2019 z dnia 

3.07.2019 r. oraz decyzją nr D.6853.1.140.2019 z dnia 14.08.2019 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W obręb Gołąbek 

(działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej 

linii kablowej na okres 19.02.2020 r. – 31.12.2029 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 obręb Gołąbek 

(działka ewid. nr 1341) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa                                 

w terminie 19-20.02.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W obręb Krynica 

(działki ewid. nr: 808, 105) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy na 

okres 30.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3612W obręb Krynica 

(działki ewid. nr: 808, 105) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku 

Szkoły Podstawowej w Krynicy w terminie 30-31.01.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                       

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu lokalizacji włącza 

sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących,                        

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2738/4), w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia, na warunkach określonych w załączniku, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                         

z drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Olszyc Włościański na działkę 

ewid. nr 134/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W                                         

w miejscowości Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) poprzez umieszczenie 

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

nr 388 na okres 30.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3641W                       

w miejscowości Tchórzew (działka ewid. nr 641/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na 
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działce ewid. nr 388 w terminie 30.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania                      

pn. „Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi 

powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                        

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych                                 

na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb 

Brzozów (działki ewid. nr: 287, 770) oraz drogi powiatowej nr 3615W obręb 

Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

na warunkach określonych w załączniku. 

 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego  w ilości 59,80 m3                   

(z przewagą gatunków: dąb, klon, jesion), sklasyfikowanego jako drewno opałowe w grupie S4.  

 

10. Przyjęcie: 

 informacji o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

 informacji o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna 

Organizacja Turystyczna” w 2019 r. oraz sprawozdania z działalności 

nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w 2019 r., 

 informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                            

na rzecz rolników w 2019 r., 

 informacji o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Siedleckiej” w 2019 r. oraz sprawozdania z działalności 

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w 2019 r., 

 informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji 

na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r., 

 informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                   

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r., 

 informacji nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana                                   

z zarządzaniem lasami.  
 

            Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

 o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

 o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w 2019 r. oraz sprawozdanie z działalności Nadbużańskiej 

Lokalnej Organizacji Turystycznej w 2019 r., 

 o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników 

w 2019 r., 

 o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Siedleckiej” w 2019 r. oraz sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy 

Działania Ziemi Siedleckiej w 2019 r., 
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 Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie 

powiatu siedleckiego w 2019 r., 

 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                   

o działalności Straży na terenie powiatu siedleckiego w 2019 r. 

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

Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu:  

 informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyką związaną                                  

z zarządzaniem lasami 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

11. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do Porozumienia Nr 1/2019 z dnia 20 lutego 2019 

roku w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce uczestnictwa 

osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do Porozumienia Nr 1/2019 z dnia          

20 lutego 2019 roku w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce 

uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu miejsca pod gablotę informacyjną, przed 

budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach Firmie Sport – Premium sp. z o.o.                                         

z Warszawy.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą Sport-Premium sp. z o.o.                      

z Warszawy ul. Denarowa 25 na najem miejsca pod gablotę informacyjną, przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40.  

 

13. Wolne wnioski. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie roczne z przeprowadzonych kontroli w 2019 r., 

zrealizowanych na stanowisku ds. pieczy zastępczej, współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej i zdrowia w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.   

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 5 lutego 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXI/148/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego. 

 

2. 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 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 
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kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                         

nr 764/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. 

nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 152/13) poprzez umieszczenie linii kablowej 

SN-15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, 

 Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe ELEKTRA sp. z o.o. Lublin                                             

ul. Wojciechowska 7K w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                    

nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 

18/17, 152/13) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, 

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

sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 Warszawa, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2) 

poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia, 

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

sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 Warszawa, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2)                

w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu średniego 

ciśnienia, 

 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 3616W w miejscowości Kownaciska 

(działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

nr 218/2, 

 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 3617W obręb Golice-

Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 121/2, 

 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 3617W obręb Golice 

(działka ewid. nr 699/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz 

złącza kablowego nn, zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                     

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 764/1, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                            

w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 

152/13) poprzez umieszczenie linii kablowej SN-15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 

kV na okres 30.03.2020 r. – 31.12.2050 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 Skórzec (działki ewid. nr: 372, 99/10, 99/12, 99/14, 18/17, 
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152/13) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 

15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                          

w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2) poprzez umieszczenie  

gazociągu średniego ciśnienia na okres 8.02.2020 r. – 31.12.2070 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 3686W                                            

w miejscowości Białki (działka ewid. nr 1062/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia w terminie 7.02.                   

2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                        

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 218/2, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb 

Golice-Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 121/2, na warunkach 

określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb 

Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

oraz złącza kablowego nn, zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej, na 

warunkach określonych w załączniku. 

 

3. Podjęcie decyzji w sprawie wniosków na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami na zakup drewna pozyskanego                            

z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego                  

postanowił dokonać sprzedaży drewna osobom, które złożyły wnioski o zakup drewna, wg 

kolejności (daty) ich wpływu do kancelarii Starostwa. 

 

4. Przyjęcie rozliczenia I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych za m-ce listopad – grudzień 2019 r.  

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem przedstawionym przez gminy z terenu 

powiatu siedleckiego dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                  

za m-c listopad – grudzień 2019 r. Zarząd postanowił przyjąć na stan paliwo zakupione przez 

Gminy: Domanice, Wodynie - do rozliczenia całego okresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2020 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXI/149/2020 w sprawie wyboru ofert na wsparcie 

przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku. 

 

6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego                                        

w Stoku Lackim w sprawie podwyżki dla pracowników administracji. 
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            Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim zawartą w piśmie FK/071-1/20 z dnia 30.01.2020 r.                          

Zarząd nie widzi przeciwskazań do wypłaty podwyżki dla pracowników administracji                                        

w Ośrodku, w ramach środków przyznanych jednostce na 2020 r. Powyższa wypłata leży                          

w gestii dyrektora Ośrodka.    

 

7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3                                       

im. Stanisława Staszica w Siedlcach o ufundowanie II nagrody rzeczowej dla laureata 

Mistrzostw Młodych Kelnerów. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił ufundować II nagrodę rzeczową, za kwotę do 800 zł brutto, 

dla laureata „Mistrzostw Młodych Kelnerów 2020”, które odbędą się 31 marca br. w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach                                 

o wsparcie finansowe zakupu aparatu do USG. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił, aby wystąpić do Rady Powiatu w Siedlcach o wyrażenie 

zgody na dofinansowanie przez Powiat Siedlecki kwotą 100 000 zł zakupu aparatu USG dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadania publicznego na terenie powiatu 

siedleckiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, przez 

Fundację Honeste Vivere. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania zadania publicznego na terenie 

powiatu siedleckiego w 2019 r., z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

przez Fundację Honeste Vivere 

 

10. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku dotyczącego nabycia nieruchomości do zasobu                     

Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił zaproponować Firmie Orange Polska S.A. w Warszawie 

kwotę 1 000 000 zł za zbycie nieruchomości w Siedlcach, przy ul. Murarskiej 13.  

 

11. Przyjęcie informacji nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje, z WFOŚiGW. 
 

           Zarząd Powiatu przyjął informację nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje,                    

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

 

                                                                                       STAROSTA 

                                                                              /-/ Karol Tchórzewski 
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