
Protokół Nr LXV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 11 marca 2020 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr LXIV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

26 lutego 2020 r.  

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2020 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

6. 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 3663W w miejscowości Tokary (działka 

ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 199, 

 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 3656W w miejscowości Januszówka 

(działka ewid. nr 385) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 83/4, 

 DOMTEL TELEKOM Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka 

ewid. nr 665) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 314/12, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/1                        

w miejscowości Pruszynek, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W w miejscowości 

Nasiłów (działka ewid. nr 160) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb nieruchomości (działki ewid. nr: 274, 275, 276), 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W                                      

w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do działek ewid. nr: 274, 275, 276, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                      

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

477/2, 212/4, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                      

w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 336) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 407/7, 

 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 3684W w miejscowości Mordy (działka 

ewid. nr 2439) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2440/1, 

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

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 287) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 249, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Kownaciska (działka 

ewid. nr 236) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 218/6, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Kownaciska (działka 

ewid. nr 236), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 



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

218/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 898/6 

w miejscowości Dziewule, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 583) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 154/4                       

w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 38) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 116                             

w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 38) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 115                                  

w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków Kol. (działka 

ewid. nr 91/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/4, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                           

w miejscowości Żelków Kol. (działka ewid. nr 91/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 91/4, 

 Pracownia projektowa sp. z o.o. Łyski w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 15 kV 

stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Laskowice wraz z kanalizacją 

teletechniczną”, 

 mieszkańców wsi Lipiny o sfinansowanie zakupu rur kanalizacyjnych Ø 400                     

na drogę powiatową ne 3664W, 

 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 3636W w miejscowości Jasionka (działka 



ewid. nr 93) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                  

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 291/2, 

 PTU 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, linii kablowej nn 0,4 kV, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 669) w celu budowy dwóch zjazdów indywidualnych do nieruchomości                        

nr ewid.: 308/15, 308/4 w miejscowości Nowe Opole, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 543) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 445/2                       

w miejscowości Stok Lacki, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                      

w miejscowości Rzeszotków (działka ewid. nr 445) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 334/2, 

 COMMON INVESTMENT Poznań ul. Czantoria 1/27 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 1200) w celu 

przebudowy zjazdu publicznego do nieruchomości na której zlokalizowany 

będzie Park Handlowy obręb Białki, 

 GS AUTO sp. jawna, Strusy 58 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 339) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 397 w miejscowości Strusy, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 570/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 570/2) w celu prowadzenia robót polegających                              

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

ewid. nr 55, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2. 

7. Przyjęcie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 659 

ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020. 

8. Przyjęcie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 657 

ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wypłaty odszkodowania za działki oznaczone                         

w ewidencji gruntów i budynków nr 399/6 – o pow. 0,0230 ha, nr 399/8 – o pow. 0,0422 

ha, nr 399/10 – o pow. 0,0411 ha, położone w miejscowości Nowe Opole. 

10. Przyjęcie: 

 informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2019 r., 

 sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                    

w Chlewiskach w 2019 r. 

11. Przyjęcie projektu aneksu nr 1 do umowy nr 8/2017 z dnia 29.12.2017 r. o realizację 

zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle 

psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego”.   

12. Przyjęcie informacji dot. rozliczenia środków finansowych PFRON przekazanych                        

w 2019 r. na realizację od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. programu „Zajęcia 

klubowe w WTZ”. 

13. Zapoznanie z informacją dot. realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – 

orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

14. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Marynistów Polskich o wsparcie 

finansowe wydania książki „Spalone marzenia. Kamieniec, Wodynie, Ziemia 

Siedlecka”. 

15. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka                              

o nagrodzenie dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu powiatu siedleckiego.  

16. Podjęcie decyzji w sprawie warunków umowy z PKO B.P. S.A. w Warszawie 

dotyczącej najmu pomieszczeń biurowo-operacyjnych w Siedlcach przy                                          

ul. Piłsudskiego 40. 

17. Wolne wnioski. 



Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXIV/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 26 lutego 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXV/153/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXV/154/2020 w sprawie zamiany 

planu wydatków na zadania w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXV/155/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                     

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 199, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                     

w miejscowości Januszówka (działka ewid. nr 385) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 83/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                     

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

telekomunikacyjnej linii kablowej, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 314/12, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/1                        

w miejscowości Pruszynek, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W                                           

w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości (działki ewid. nr: 

274, 275, 276) na okres 12.03.2020 r. – 31.12.2025 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 3619W                                      

w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do działek ewid. nr: 274, 275, 276 w terminie12-13.03.2020 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                      

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

477/2, 212/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                      

w miejscowości Niwiski (działka ewid. nr 336) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 407/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3684W                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2439) w celu budowy przyłącza 

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

2440/1 na okres 12.03.2020 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 287) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 



działki ewid. nr 249 w terminie 12.03.2020 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 Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie 

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

218/6 na okres 12.03.2020 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 3616W                                             

w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 218/2 w terminie 12.03.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 898/6 

w miejscowości Dziewule, określając parametry techniczne zgodnie                                     

z załącznikiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 583) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 154/4                      

w miejscowości Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne zgodnie                              

z załącznikiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 38) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 116                          

w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne zgodnie                              

z załącznikiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 38) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 115                           

w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne zgodnie                      

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                            

w miejscowości Żelków Kol. (działka ewid. nr 91/3) poprzez umieszczenie 

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



91/4 na okres 12.03.2020 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 zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                       

w miejscowości Żelków Kol. (działka ewid. nr 91/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 91/4 w terminie 12.03.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV z pola 

rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Laskowice wraz                         

z kanalizacją teletechniczną”, 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek mieszkańców wsi Lipiny                                    

o sfinansowanie zakupu rur kanalizacyjnych Ø 400 na drogę powiatową                            

nr 3664W, po przedłożeniu przez Wydział Dróg dokumentacji fotograficznej 

wykonanej w terenie, dotyczącej sprawy, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                      

w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 291/2, 

 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) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN 

15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, w terminie wg harmonogramu, ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. 

nr 669) w celu budowy dwóch zjazdów indywidualnych do nieruchomości nr 

ewid.: 308/15, 308/4 w miejscowości Nowe Opole w terminie 20.03.2020 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 543) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 445/2                    

w miejscowości Stok Lacki, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                      

w miejscowości Rzeszotków (działka ewid. nr 445) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 334/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. 

nr 1200) w celu przebudowy zjazdu publicznego do nieruchomości na której 

zlokalizowany będzie Park Handlowy obręb Białki w terminie 11-13.03.2020 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 339) do nieruchomości stanowiącej działką ewid. nr 397                         

w miejscowości Strusy, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                            

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 55, na okres 13.03.2020 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 3606W                                             

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 55, w terminie 13.03.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowani pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację roczną ustalającą wysokość opłaty 

stałej za usługi wodne Nr 659 ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020 (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację roczną ustalającą wysokość opłaty 

stałej za usługi wodne Nr 657 ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020 (zał. nr 6). 



Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wypłaty odszkodowania za 

działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 399/6 – o pow. 0,0230 ha, nr 399/8 –                 

o pow. 0,0422 ha, nr 399/10 – o pow. 0,0411 ha, położone w miejscowości Nowe Opole                        

(zał. nr 7).  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2019 r. (zał.  nr 8), 

 sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                   

w Chlewiskach w 2019 r. (zał. nr 9). 

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

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1 do umowy nr 8/2017 z dnia 

29.12.2017 r. o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego pt. „Prowadzenie domu pomocy 

społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób 

przewlekle psychicznie chorych na terenie powiatu siedleckiego” (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 12 

       Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dot. rozliczenia środków finansowych 

PFRON przekazanych w 2019 r. na realizację od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej tj. orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców 

Powiatu Siedleckiego, po przedłożeniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                 

w Siedlcach informacji w sprawie podstawy do przekazywania Prezydentowi Miasta Siedlce 

dotacji na realizację zadania (zał. nr 12).   

 



Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu (przy jednym głosie wstrzymującym – Pana Kazimierza Prochenki) 

nie przeznaczył środków finansowych na wydanie książki „Spalone marzenia. Kamieniec, 

Wodynie Ziemia Siedlecka”. Po wydaniu książki istnieje możliwość jej zakupu przez 

Bibliotekę Powiatową w Mordach (zał.nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 

500 zł brutto na zakup nagród dla dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu powiatu 

siedleckiego (zał. nr 13).  

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił utrzymać dotychczasowe warunki umowy                    

z PKO B.P. S.A. w Warszawie za wynajem pomieszczeń biurowo-operacyjnych w Siedlcach, 

przy ul. Piłsudskiego 40 (zał. nr 14).    

   

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023 (zał. nr 15) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady, 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego (zał.nr 16)                                 

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

           Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach o zwołanie w dniu 27 marca br. o godz. 1200 sesji Rady Powiatu                   

z następującym porządkiem obrad: 

 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023, 

 podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok 

Powiatu Siedleckiego.                                          STAROSTA                       

                                                                                /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński  



   

 

 

 

 

 


