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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES 

OD 12 LUTEGO DO 6 MAJA 2020 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 12 lutego 2020 r. 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej 

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

2023 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady.  

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian                     

w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Powiatu Siedleckiego. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Powiatu Siedleckiego i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmiany                               

w uchwale Nr XXVI/158/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 r. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił nie kierować pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 

Rady Powiatu w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXVI/158/2017 Rady Powiatu                      

w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji                                    

z umowy nr 225/GW/GW-7/17/ASI zawartej dnia 18.04.2017 r. w sprawie partnerskiej 

współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”                             

w ramach RPO WM w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”                            

w działaniu 2.1. – „E-usługi” pn: „Regionalne partnerstwo geoinformacji” (Projekt ASI.),                           

w związku z informacją radcy prawnego o ryzyku wynikającym z publikacji w sieci internetowej 

danych opisanych w § 1 pkt 2.4 umowy (skanów dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB). 

Niesie to za sobą niebezpieczeństwo naruszenia przepisów RODO (upublicznienie danych 

osobowych) i narażenie Powiatu na skutki finansowe.  

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody                    

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu                    

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

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmiany uchwały                                 

Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 
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            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmiany 

uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                      

o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

6. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań                            

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXII/150/2020 w sprawie ustanowienia Nagród 

Starosty Siedleckiego. 

 

8. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił: 

 pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego  

dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku 

Lackim w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres                           

6 miesięcy tj. od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., 

 pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego                        

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim 

w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres 6 miesięcy tj. 

od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r, 

 pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego  

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach w wysokości 10 % 

stawki wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 

2020 r. 

 

9. Rozpatrzenie prośby Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej                                         

w Ciechanowie. 
 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę Dowódcy 5 Mazowieckiej 

Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, dotyczącą wsparcia pozyskania Sztandaru dla 

Jednostki, po przedstawieniu przez Wydział Promocji i Rozwoju informacji dotyczącej 

możliwości prawnych zawarcia porozumienia z Dowódcą Brygady w przedmiotowej sprawie. 

 

10. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Stoczkowskiego Towarzystwa Sportowego 

AVES w Stoczku Łukowskim. 
 

            Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie materiałów promocyjnych powiatu 

Stoczkowskiemu Towarzystwu Sportowemu AVES w Stoczku Łukowskim na potrzeby 
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przeprowadzenia XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej, który odbędzie się w dniach 

3 – 5 kwietnia 2020 r.    

 

11. 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 3656W w miejscowości Dziewule (działka 

ewid. nr 1221/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 698/4, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                               

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 254/1, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                 

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 146, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                              

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 249, 

 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 Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 570/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynków mieszkalnych na działce ewid. nr 55, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zmiany w części 

decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.20.2018 z dnia 5.03.2018 r. 

dotyczącej zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Skórzec w celu budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV                    

i nn 0,4 kV, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 190/3, 

190/4 w miejscowości Łączka.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                          

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 698/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                  

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 254/1,                       

na warunkach określonych w załączniku, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                    

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 146, 

na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                  

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 287), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 249, na 

warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                   

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

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na działce 

ewid. nr 55, na warunkach określonych w załączniku, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.20.2018 z dnia 5.03.2018 r., poprzez 

wykreślenie pkt 5 oraz dodanie pkt 7 – 9, treści jak w załączniku, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 190/3, 

190/4 w miejscowości Łączka, określając parametry techniczne zgodnie                        

z wnioskiem.    

 

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Polo o nr rej. WM 6775A i jego 

fizyczna likwidacja. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswaren Polo,                  

o nr rejestracyjnym WM 6775A  oraz nr VIN WVWZZZ6NZWW080257                         

z wartością początkową 300 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji ilościowo – 

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 19 lutego 2020 r. 

 

1. Wprowadzenie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                       

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                       

na lata 2020 – 2023. Wprowadzono korektę w Tabeli Nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2019” 

polegającą na aktualizacji wysokości wykonania wg danych wynikających ze sprawozdań 

budżetowych dochodów i wydatków (Rb-27S i Rb-28S) za IV kwartał 2019 roku. Tak zmieniony 

projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu, z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                    

na lata 2020 – 2023 przekazanego pismem nr OR.0022.6.2020 z dnia 12 lutego br.  
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2. Wprowadzenie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie uchwały Rady Powiatu                   

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Wprowadzono korektę zapisu w § 2 i w § 3 polegającą na aktualizacji źródeł finansowania 

deficytu wg sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku. Tak zmieniony projekt powyższej 

uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu, z prośbą                     

o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego przekazanego 

pismem OR.0022.6.2020 z dnia 12 lutego br.  

 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. 
 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXIII/151/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                    

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2020 r.   

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXIII/152/2020 w sprawie wyrażenia opinii                                  

w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                            

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 101/1, 101/2, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa 

Niwa (działki ewid. nr: 1041/1, 339) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek garażowy na 

działce ewid. nr 168, 

 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 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 144/4, 

 P&K PROJECT Siedlce ul. Malinowa 8a w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pałacowej i ul. Zamkowej 

w miejscowości Żabokliki Kolonia gm. Siedlce (działka ewid. nr 412)”, 

 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, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica (działka 

ewid. nr 814), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 
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kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

244/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Koszewnica (działka 

ewid. nr 814) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 244/3, 

  BUDGAR Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 246/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Gołąbek (działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości 

na działce ewid. nr 246/2, 

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

Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Siedlce ul Brzeska 139, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W obręb Kolonia 

Mordy (działki ewid. nr: 1213, 1403/1), w celu budowy linii energetycznych 

kablowych SN 15 kV na odcinku ok. 1520 m, linii energetycznych kablowych 

nn 0,4 kV na odcinku ok. 35 m, dwóch słupów linii energetycznej SN 15 kV, 

stacji transformatorowej kontenerowej małogabarytowej 15/0,4 kV.     
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                            

w miejscowości Zaliwie-Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

101/1, 101/2, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                         

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1041/1, 339) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

budynek garażowy na działce ewid. nr 168, na warunkach określonych                             

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                       

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) w celu budowy przyłącza 

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

144/4, na warunkach określonych w załączniku, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej                     

w ul. Pałacowej i ul. Zamkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia gm. Siedlce 

(działka ewid. nr 412)”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu                               

nr D.6853.1.127.2019 z dnia 24.07.2019 r., 

 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, określając parametry techniczne zgodnie                                

z załącznikiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                          

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 814), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 244/3 w terminie 24.02.2020 r., ustalił opłatę 
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za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W                                             

w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 814) poprzez umieszczenie 

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

244/3 na okres 24.02.2020 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 Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 246/2                               

w terminie 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 3605W                                           

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

nieruchomości na działce ewid. nr 246/2 na okres 20.02.2020 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 3631W obręb 

Kolonia Mordy (działki ewid. nr: 1213, 1403/1), w celu budowy linii 

energetycznych kablowych SN 15 kV na odcinku ok. 1520 m, linii 

energetycznych kablowych nn 0,4 kV na odcinku ok. 35 m, dwóch słupów linii 

energetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej 

małogabarytowej 15/0,4 kV.                              

                          

6. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 
 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu materiałów propagujących działania 

proekologiczne i promujące wyroby z materiałów wtórnych. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodą na zakup za kwotę 7000 zł materiałów propagujących 

działania proekologiczne i promujących wyroby z materiałów wtórnych.  

 

8. Rozpatrzenie prośby o zakupienie egzemplarzy książki „Dzieje wsi Stok Lacki od 1471 

roku”. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek dotyczący zakupu książki „Dzieje wsi 

Stok Lacki od 1471 roku” do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, której 

powierzono realizację zadanie biblioteki powiatowej Powiatu Siedleckiego, celem podjęcia 

decyzji w sprawie zakupu książki. 

 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach o zamieszczenie 

na stronie Internetowej Starostwa informacji o Finale X Diecezjalnego Konkursu 

Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II” oraz o wsparcie zakupu nagród laureatom 

Konkursu. 
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            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą do 600 zł brutto zakup nagród 

laureatom Finału X Diecezjalnego Konkursu recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”.  

 

10. Rozpatrzenie prośby Koła PZW nr 33 „Szczupak” w Siedlcach o udzielenie wsparcia 

przy organizacji zawodów dla osób niepełnosprawnych o „Puchar SZCZUPAKA”                   

w dniu 7 czerwca br. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą do 300 zł brutto zakup nagród dla 

uczestników zawodów organizowanych w dniu 7 czerwca br. przez Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego „Szczupak” w Siedlcach. 

 

11. Rozpatrzenie wniosku 5 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej o ufundowanie 

Sztandaru. 

 

            Zarząd Powiatu poparł inicjatywę pozyskania sztandaru dla 5 Mazowieckiej Brygady 

Obrony Terytorialnej.  

 

12. Zapoznanie z informacją nt. możliwości prawnych i wskazanie podmiotu dla którego 

można udzielić darowizny. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął informację Kancelarii Radcy Prawnego Leszka Czapskiego 

dotyczącą udzielenia dotacji celowej. 

 

13. Przyjęcie Uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – dot. wspierania                                                     

i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo 

dzieci i młodzieży. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił uznać celowość realizacji zadania publicznego przez Klub 

Przyjaciół Siatkówki Siedlce, dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja 

szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży. 

 

14. Przyjęcie Uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – dot. wspierania                                                     

i upowszechniania kultury fizycznej: Organizacja powiatowych imprez sportowych                                           

i rekreacyjnych. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił uznać celowość realizacji zadania publicznego przez 

Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego, dot. wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej: Organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych. 
 

15. Wolne wnioski. 

 

             Zarząd Powiatu uznał, że działanie określone w ofercie Nadbużańskiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej za niecelowe i postanowił nie zlecać tej instytucji realizacji zadania 

publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 26 lutego 2020 r. 

 

1. Przyjęcie informacji dotyczącej rezygnacji z umowy nr 225/GW/GW-7/17/ASI z dnia 

18.04.2017 r., w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt pisma skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego i projekt porozumienia w sprawie rozwiązania umowy w sprawie 

partnerskiej współpracy, nr 225/GW/GW-7/17/ASI z dnia 18.04.2017 r.  

 

2. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 11                             

w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 13                             

w miejscowości Skwierczyn Lacki, 

 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, 

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

powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączem do działki ewid. nr 1217/8, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działki ewid. nr 1217/8, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                      

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew                         

na działkę ewid. nr 397/3, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka 

ewid. nr 939/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 567, 

 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 3646W w miejscowości Kłódzie (działka 

ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 125/2, 
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 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 3645W w miejscowości Czerniejew 

(działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                            

do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 143, 

 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, 

 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 do nieruchomości, 

działka ewid. nr 146, 

 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 przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 146, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działka ewid. nr 254/1, 

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

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 254/1, 

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

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb nieruchomości (działka ewid. nr 597/1), 

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

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

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 597/1, 

 w sprawie wyrażenia opinii, czy obecna lokalizacja budynku mieszkalnego 

posadowionego na działce ewid. nr 94/6 w miejscowości Żelków Kol. nie 

koliduje z zapisami ustawy o drogach publicznych. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 11                           

w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne zgodnie                   

z załącznikiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 39) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 13                           

w miejscowości Skwierczyn Lacki, określając parametry techniczne zgodnie                    

z załącznikiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                           

w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) w celu budowy przyłącza 
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elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 199, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                                      

w miejscowości Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do 

działki ewid. nr 1217/8 w terminie 2.03.2020 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 Strzała (działki ewid. nr: 361, 1210/7) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działki ewid. nr 1217/8 

na okres 2.03.2020 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                      

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1 w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009, na warunkach określonych w załączniku, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                          

z drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew na działkę ewid. nr 

397/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu budowy przyłącza 

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

nr 567, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                        

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

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

nr 125/2, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                        

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr 143, na warunkach określonych w załączniku, 

 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 warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                         

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

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 146 na 

okres 2.03.2020 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 3632W                                         

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

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

146 w terminie 2.03.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                        

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie 

przyłącza  gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 254/1, 
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na okres 2.03.2020 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 3635W                                          

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

254/1 w terminie 2.03.2020 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 kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości (działka ewid. nr 

597/1) na okres 27.02.2020 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 3633W                                          

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

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki ewid. nr 

597/1 w terminie 27.02.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na pozostawienie w dotychczasowym stanie budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 94/6 w miejscowości Żelków 

Kolonia, graniczącej z drogą powiatową nr 3606W.  

 

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wynajęcia miejsca parkingowego dla Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem dla Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, części parkingu wewnętrznego przy budynku 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

 

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu miejsca przed budynkiem Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach Firmie Sport Premium w Warszawie. 

 

         Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący najmu miejsca przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach Firmie Sport Premium w Warszawie postanowił utrzymać 

na poziomie 2019 r., tj. w kwocie 2800 zł netto rocznie, stawkę za najem w/w miejsca przed 

budynkiem Starostwa na 2020 r.  

 

5. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie 

Siedleckim w 2019 r. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach                          

w Powiecie Siedleckim w 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                       

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

6. Rozpatrzenie prośby o wskazanie szkoły ponadpodstawowej do wytypowania 

uczestników nieodpłatnego pobytu w Powiecie Obarhavel.  
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            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział dwóch uczniów z terenu powiatu siedleckiego, 

którzy zajęli najlepsze miejsce w dowolnym konkursie języka niemieckiego oraz opiekuna,                          

w nieodpłatnym pobycie w Powiecie Oberhavel w terminie od 29 marca do 2 kwietnia br.  

 

7. Rozpatrzenie prośby Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach o organizację 

spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach                   

postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 600 zł brutto na zorganizowanie spotkania 

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.  

 

8. Rozpatrzenie prośby 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie                                    

o  dofinansowanie zakupu sztandaru. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 1000 zł brutto na sfinansowanie 

wykonania sztandaru dla 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. 

 

9. Podjęcie decyzji w sprawie pisma Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie dofinansowania 

kosztów zakupu aparatu USG dla SPZOZ w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu uwzględniając stanowisko Prezydenta Miasta Siedlce postanowił                   

o wsparciu finansowym w kwocie 100 000 zł przez Powiat Siedlecki w formie dotacji na rzecz 

Miasta Siedlce, zakupu aparatu USG dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach, po podpisaniu 

Porozumienia z Prezydentem Miasta Siedlce na dofinansowanie zakupu aparatu.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 11 marca 2020 r. 

 

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

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

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

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

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

na zadania w 2020 r.  

 

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

budowlane. 

 

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

na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

4. 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, 
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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 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, 
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 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”, 

 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 
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(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. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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 
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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, 
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 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”, 

 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. 
 

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

ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020. 
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            Zarząd Powiatu przyjął informację roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi 

wodne Nr 659 ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020. 

 

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

ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął informację roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi 

wodne Nr 657 ZZ Sokołów Podlaski, OS/2020. 

 

7. 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. 
 

            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.                          

 

8. 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. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację 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.  

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

Rady Powiatu. 

 

9. 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”.   
 

             Zarząd Powiatu 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”. 

 

10. 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”. 
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       Zarząd Powiatu 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”. 

 

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

orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 

            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.   

 

12. Rozpatrzenie prośby Prezesa Stowarzyszenia Marynistów Polskich o wsparcie 

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

Siedlecka”. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

13. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka                              

o nagrodzenie dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu powiatu siedleckiego.  

 

             Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 500 zł brutto 

na zakup nagród dla dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu powiatu siedleckiego.  

 

14. 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. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił utrzymać dotychczasowe warunki umowy  z PKO B.P. S.A. 

w Warszawie za wynajem pomieszczeń biurowo-operacyjnych w Siedlcach, przy                                      

ul. Piłsudskiego 40.    

 

15. Wolne wnioski. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                      

w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, 

           Zarząd Powiatu 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. 
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 27 marca 2020 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Statucie 

Powiatu Siedleckiego. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                      

w Statucie Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                       

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 27 marca br.  

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. 

 
         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXVI/156/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                       

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 

71095 w 2020 r.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok”. 
 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXVI/157/2020 w sprawie przedstawienia 

„Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok”. Zarząd 

postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                             

w Warszawie Zespół w Siedlcach „Sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego za 2019 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przestawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu 

Siedleckiego za 2019 rok”. 
 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXVI/158/2020 w sprawie  przestawienia 

„Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2019 rok”. Zarząd postanowił 

przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 

2019 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu 

finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach. 
 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXVI/159/2020 w sprawie przedstawienia 

„Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury 

pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”. Zarząd postanowił 

przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 

2019 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                          

w Chlewiskach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

6. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień 2019 r. 
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         Zarząd Powiatu przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień 2019 r.  Zarząd powyższą 

informację postanowił przekazać: 

 Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach, 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 

 

7. Podjęcie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Powiatu Siedleckiego. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił wycofać się z oferty zakupu nieruchomości położonej                      

w Siedlcach przy ul. Murarskiej 13, od firmy Orange Polska S.A. Zarząd postanowił                                       

o wycofaniu się z prowadzenia rozmów w przedmiotowej sprawie. 

 

8. 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. 
 

           Zarząd Powiatu postanowił o wypłacie 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. 

Kwota odszkodowania – 40 zł za 1 m2 działki. 

Wysokość odszkodowania za w/w działki: 40 zł x 1083 m2 = 43 320 zł. 

 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działki ewid. nr: 137, 328) poprzez 

umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do 

budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb Podawce, Paprotnia (działki 

ewid. nr: 137, 328) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku 

Szkoły Podstawowej w Paprotni, 

 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: 87, 42/16) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, 

działka ewid. nr 43/10, 

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

powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 43/10, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid. 

nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 321, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (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 

321, 
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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 3605W w miejscowości Pieróg (działka 

ewid. nr 866/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 812/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 175/4, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót polegających na 

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

ewid. nr 121/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka 

ewid. nr 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 121/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale (działka ewid. 

nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 99/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                      

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                                  

nr 380/34, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe 

Opole (działki ewid. nr: 671, 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn    

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 380/4, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                      

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                          

nr 230, 

 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 3637W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1750) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1507/7, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów (działka ewid. 

nr 1140) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Niemojkach, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Łysów (działka ewid. nr 1140)          

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej                         

w Niemojkach, 
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 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót polegających na 

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

ewid. nr 99/1, 

 mieszkańców wsi Lipiny o sfinansowanie zakupu rur kanalizacyjnych Ø 400 na 

drogę powiatową nr 3664W, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci 

elektroenergetycznej poniżej 1 kV – kablowej i napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego ze słupami oświetleniowymi i szafką SOK wraz z przyłączem 

zasilającym w miejscowości Dąbrówka Wyłazy gmina Skórzec”, 

 o zmniejszenie odległości usytuowania obiektu budowlanego, budynku 

mieszkalnego z 20 m do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej 

nr 3656W, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki na działkę ewid. nr 64, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie na 

działkę ewid. nr 362/2, 

 w sprawie przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 399/22                     

w miejscowości Seroczyn, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 559) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 586                             

w miejscowości Niwiski, 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego Tarnów,                             

w imieniu którego wystąpił KRANZ-GAZ ul. Chopina 34 Siemiatycze                               

w sprawie zadysponowania pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 2044W                              

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 650 – ul. Szkolna, 280, 709, 663/4 

– ul. Ks. Brzóski, 96 – ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami.   
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działki ewid. 

nr: 137, 328) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji kablowej                                     

w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni na 

okres 20.04.2020 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 obręb 

Podawce, Paprotnia (działki ewid. nr: 137, 328) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni w terminie 21.04 

– 4.05.2020 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 Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości, działka ewid. nr 43/10 

na okres 27.03.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 
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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 Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki 

ewid. nr 43/10 w terminie 27.03.2020 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 Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 321, na 

okres 27.03.2020 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 3633W                                           

w miejscowości Lipiny (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 321 w terminie 27.03.2020 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 Pieróg (działka ewid. nr 866/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 812/2, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                      

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

175/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                     

w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 121/2 w terminie 27.03.2020 r. ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                        

w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 121/1 na okres 27.03.2020 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 3666W                                          

w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 99/1 na 

okres 1.04.2020 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 3610W                                      

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

380/34, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 671, 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 380/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                      

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                         

nr 230, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W                       

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1750) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 1507/7, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W                                         

w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku Szkoły 

Podstawowej w Niemojkach na okres 20.04.2020 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 2044W obręb Łysów 

(działka ewid. nr 1140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej do budynku 

Szkoły Podstawowej w Niemojkach w terminie 21.04 – 4.05.2020 r. ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                    

w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 99/1 w terminie 31.03 – 1.04.2020 r. ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 nie wyraził zgody na sfinansowanie zakupu rur kanalizacyjnych Ø 400 na drogę 

powiatową nr 3664W (decyzja podjęta przy jednym głosie wstrzymującym – 

Pana Grzegorza Miezianko), 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci 

elektroenergetycznej poniżej 1 kV – kablowej i napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego ze słupami oświetleniowymi i szafką SOK wraz z przyłączem 

zasilającym w miejscowości Dąbrówka Wyłazy gmina Skórzec”, w zakresie 

objętym decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.203.2019 z dnia 13.11.2019 r. 

 wyraził zgodę na zmniejszenie odległości usytuowania obiektu budowlanego, 

budynku mieszkalnego z 20 m do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

powiatowej nr 3656W w miejscowości grodzisk (działka ewid. nr 557), 

 wyraził zgodę na wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                          

nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki na działkę ewid. nr 64, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                           

z drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie na działkę ewid.                          

nr 362/2, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 405) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 399/22                    

w miejscowości Seroczyn, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 559) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 586                       

w miejscowości Niwiski, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa dróg powiatowych nr: 3617W, 2044W                                          

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 650 – ul. Szkolna, 280, 709, 663/4 – 

ul. Ks. Brzóski, 96 – ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami.    

  

10. Przyjęcie sprawozdań: 

 z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2019 r. oraz                           

z działalności Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2019 r., 

 z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019 r., 

 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2019 r. 

obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-

2020, Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                       

w rodzinie na terenie powiatu siedleckiego na lata 2017-2020 oraz wykaz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej, 

 z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim                        

w 2019 r., 

 z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku 

Lackim w 2019 r., 

 z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach za 2019 r.  
 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania: 

 z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2019 r. oraz                          

z działalności Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2019 r., 

 z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019 r., 

 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2019 r. 

obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-

2020, Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                     

w rodzinie na terenie powiatu siedleckiego na lata 2017-2020 oraz wykaz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej, 

 z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim                        

w 2019 r., 

 z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku 

Lackim w 2019 r., 

 z działalności Zespołu szkół Ponadpodstawowych w Mordach za 2019 r.                        

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

Powiatu. 

 

11. Zajęcie stanowiska w sprawie informacji o podstawie przekazywania dotacji celowej                         

na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
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            Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby przekazywanie środków finansowych dla 

Prezydenta Miasta Siedlce na realizację zadania Powiatu w zakresie orzekania                                         

o niepełnosprawności realizowane było na podstawie aneksu sporządzonego wg zasad 

zaproponowanych przez Panią Skarbnik. 

 

12. Rozpatrzenie prośby Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 

KORNEL w Borkach Wyrkach o dofinansowanie XXI Regionalnego Przeglądu 

Amatorskich Zespołów Tanecznych. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto zakup nagród dla 

laureatów XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach. 

Przegląd zorganizowany zostanie w dniach 8 – 9 maja br. w Zespole Szkół Niepublicznych                     

w Borkach Wyrkach. 

 

13. Rozpatrzenie prośby Organizatorów XVIII Regionalnego Konkursu Recytacji Poezji 

Niemieckojęzycznej LORELEY o dofinansowanie zakupu nagród laureatom konkursu. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił dofinansować kwotą do 1000 zł brutto, zakup nagród 

laureatom XVIII Regionalnego Konkursu Recytacji Poezji Niemieckojęzycznej „LORELEY”. 

 

14. Rozpatrzenie prośby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i Koła Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodyniach o wsparcie wybudowania ołtarza 

polowego na cmentarzu w Wodyniach i ekshumacji 20 nieznanych żołnierzy Wojska 

Polskiego, którzy polegli w 1939 r.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i Koła 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodyniach postanowił dofinansować kwotą 

do 1500 zł budowę ołtarza polowego na cmentarzu w Wodyniach. 

 

15. Rozpatrzenie prośby Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu o przekazanie 

gadżetów jako nagród w konkursie dla uczestników akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu                         

postanowił nie przekazywać gadżetów jako nagród dla uczestników akcji „Dzieci uczą 

rodziców”. 

 

16. Akceptacja 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 zaakceptował kwartalny harmonogram 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. 

 

17. Rozpatrzenie prośby UKS TRAPEZ w Łysowie o wsparcie finansowe w organizacji 

turniejów koszykówki i piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

siedleckiego. 
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            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę UKS TRAPEZ w Łysowie postanowił dofinansować 

zakup pucharów i medali dla uczestników: 

 powiatowego turnieju koszykówki – dofinansowanie w kwocie do 500 zł brutto, 

 powiatowego turnieju piłki siatkowej – dofinansowanie w kwocie do 500 zł brutto. 

 

18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład                             

i skierował do zaopiniowania przez związki zawodowe. 

 

19. Przyjęcie informacji nt. podziału środków na zadania z zakresu wspierania                                          

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2020 r. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął informację nt. podziału środków na zadania z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2020 r.                              

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

merytorycznej Komisji. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Powiatu 

Siedleckiego w organach Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą                                  

w Wodyniach. 

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXVI/160/2020 w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w organach Spółdzielni Socjalnej 

Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

 

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                            

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2019. 
 

           Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2019 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                           

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 3 kwietnia 2020 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr LXVII/161/2020 w sprawie dokonania zmian                          

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 8 kwietnia 2020 r. 

 

1. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu sprzętu teleinformatycznego. 
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               Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zakupy, celem doposażenia 

istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do standardów obecnie obowiązujących dla 

zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.   
 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXVIII/162/2020 w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej 

Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego.  

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

4. Akceptacja odpowiedzi na interpelację radnego Pana Jana Kucia. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył interpelację radnego Powiatu Pana Jana Kucia złożoną do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 27 marca br., dotyczącą: 

1. Szczególnego uzasadnienia powodów dla których zwołana została nadzwyczajna sesja                    

Rady Powiatu w dniu 27.03.2020 r., jak również 

2. Wyjaśnienia jakie skutki w funkcjonowaniu powiatu wywołałoby odstąpienie od 

zwołania tej sesji.  

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt pisma przygotowanego przez radcę prawnego, będącego 

odpowiedzią na interpelację. 

  

5. Zapoznanie z pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zwoływania                                      

i odbywania obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń lub innych form działań organów 

jednostek samorządu terytorialnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.  
 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z z pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym 

zwoływania i odbywania obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń lub innych form działań organów 

jednostek samorządu terytorialnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka ewid. 

nr 939/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 567, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka ewid. 

nr 939/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 567, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka ewid. 
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nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 125/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka ewid. 

nr 988/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 125/2, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody 

(działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

319/7, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W na działkę ewid. nr 445/2                           

w miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce”, 

 Gaz sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 Błonie w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 132) w celu budowy zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości - nr ewid. 761/2 w miejscowości Zbuczyn, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2),                     

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 225/4, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                              

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość                           

na działkach ewid. nr: 321/3, 321/4, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                               

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412), 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działkach ewid. nr: 400/3, 400/2, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                               

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość                          

na działce  ewid. nr 89/1, 

 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 3657W w miejscowości Smolanka 

(działka ewid. nr 289) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego altanę ogrodową na działce ewid. nr 201/2, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek 
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(działka ewid. nr 80) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 58, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka ewid.nr 177 poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn          

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12, 

 Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19 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 budynek na działce ewid. nr 314/12, 

 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu o umieszczenie w budżecie 

powiatu na 2020 r. zadania budowy chodnika w miejscowości Trzemuszka, 

 radnych Powiatu Panów: Bartłomieja Kurkusa, Edwarda Kokoszki, Stanisława 

Kalińskiego o umieszczenie w budżecie powiatu na 2020 r. zadania 

modernizacji drogi powiatowej w miejscowościach: Nowaki, Chlewiska, 

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

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Gmina Siedlce, miejscowość: 

Stok Lacki, Pruszyn Pieńki, Pruszyn; Gmina Mordy miejscowość: Wyczółki, 

Stok Ruski, Mordy”, 

  PHU ODPOL Otwock w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                  

nr 3610W obręb Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 

307/18, 307/22, 669, 671) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków 

mieszkalnych, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 

342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 307/22, 669, 671) poprzez umieszczenie przyłącza  

gazu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, 

 w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.235.2019 z dnia 18.12.2019 r.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) poprzez umieszczenie 

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

nr 567 na okres 15.04.2020 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 3634W                                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu prowadzenia robót 

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

na działce ewid. nr 567 w terminie 15.04.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                               

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie 

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

nr 125/2 na okres 15.04.2020 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, 
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 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                          

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu prowadzenia robót 

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

na działce ewid. nr 125/2 w terminie 15.04.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                          

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 319/7, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                      

z drogi powiatowej nr 3666W na działkę ewid. nr 445/2 w miejscowości Stok 

Lacki, gmina Siedlce”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 132) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości - nr ewid. 

761/2 w miejscowości Zbuczyn w terminie 15-16.04.2020 r. ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                  

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 225/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                  

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 321/3, 

321/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                  

w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 400/3, 400/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                  

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 89/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W                        

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego altanę ogrodową na 

działce ewid. nr 201/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W                      

w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 58, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid.nr 177 poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12 na 

okres 17.04.2020 r. – 31.12.2040 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 budynek 

na działce ewid. nr 314/12 w terminie 17.04.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa - radnego Powiatu                                           

o umieszczenie w budżecie powiatu na 2020 r. zadania budowy chodnika                                              

w miejscowości Trzemuszka. Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest 

chodnika dla pieszych. W wielu miejscach ogrodzenia znajdują się w pasie 

drogowym. Wykonanie chodnika będzie możliwe po przesunięciu ogrodzeń 

przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi, 

 zapoznał się z wnioskiem radnych Powiatu Panów: Bartłomieja Kurkusa, 

Edwarda Kokoszki, Stanisława Kalińskiego o umieszczenie w budżecie powiatu 

na 2020 r. zadania modernizacji drogi powiatowej w miejscowościach: Nowaki, 

Chlewiska. Zarząd podejmie decyzję w sprawie wniosku po zapoznaniu się                        

z informację Wydziału Dróg o kosztach związanych z pokryciem asfaltem drogi 

powiatowej w w/w miejscowościach, 

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

ciśnienia Gmina Siedlce, miejscowość: Stok Lacki, Pruszyn Pieńki, Pruszyn; 

Gmina Mordy miejscowość: Wyczółki, Stok Ruski, Mordy”, w zakresie objętym 

decyzjami Zarządu Powiatu Nr: D.6853.1.122.2018, D.6853.1.230.2019, 

D.6853.1.28.2019, D.6853.1.11.2020, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                            

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 

307/18, 307/22, 669, 671) poprzez umieszczenie przyłącza  gazu średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w terminie                               

8-20.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                               

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 

307/18, 307/22, 669, 671) poprzez umieszczenie przyłącza  gazu średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych okres 20.04.2020 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, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.235.2019 z dnia 18.12.2019 r., poprzez 

zmianę zapisu: 

„…. Zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów działka ewid. nr 140”, na zapis: 

„…. Zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów działka ewid. nr 144”. 

Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu dot. wniosków. 

 

7. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2019 r., 

 sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej                           

w Kisielanach w 2019 r., 

 informacji o rozdysponowaniu środków finansowych PFRON w I kwartale 

2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 
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            Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2019 r., 

 sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej                         

w Kisielanach w 2019 r., 

 informację o rozdysponowaniu środków finansowych PFRON w I kwartale 

2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 

8. Rozpatrzenie prośby Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej                                      

w Wodyniach Okręg Warszawa Wschód o wsparcie finansowe ekshumacji 20 ciał 

żołnierzy WP z 1939 r. i budowy nowego grobu na cmentarzu parafialnym                                           

w Wodyniach. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o wsparciu finansowym kwotą do 1 500 zł brutto 

ekshumację ciał 20 żołnierzy WP z 1939 r. i budowę nowego grobu na cmentarzu parafialnym 

w Wodyniach. 

 

9. Rozpatrzenie prośby kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce                                     

o dofinansowanie i pomoc przygotowaniu w organizacji celebrowania przez 

podopiecznych Świąt Wielkiej Nocy. 

 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę prośby kierownika Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Rudce, z uwagi na brak podstaw prawnych postanowił nie dofinansowywać 

przygotowania, organizacji celebrowania przez podopiecznych Świąt Wielkiej Nocy 

przebywających w Zakładzie. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania 

Sztandaru dla 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr LXVIII/163/2020 w sprawie powołania Społecznego 

Komitetu na rzecz ufundowania Sztandaru dla 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach. 

 

11. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych autystów. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek o utworzeniu domu pomocy społecznej dla  

autystów wyraził zgodę na przekazanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                                  

w Mordach na rzecz stowarzyszenia, które prowadzić będzie dom pomocy społecznej dla 

autystów. 

 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład                             

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

Powiatu. 

 

13. Podjęcie decyzji w sprawie warunków umowy z PKO B.P. S.A.  
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            Zarząd Powiatu postanowił: 

 zawrzeć kolejną umowę najmu lokali z bankiem PKO B.P. S.A., zgodnie z uchwałą Rady 

Powiatu w Siedlcach nr XXII/83/2020 z dnia 28 lutego br., 

 utrzymać dotychczasowe warunki umowy, wprowadzając do niej zapis: „Każda ze 

stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia”. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 22 kwietnia 2020 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego                                  

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu 

zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku i skierował do Przewodniczącego Rady 

Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXIX/164/2020 w sprawie dokonania zmian                           

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

3. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie środków na zadania inwestycyjne. 
 

            Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie, Etap I-Budowa budynku 

głównego” – o kwotę 330 000 zł brutto. 

 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 992/1 

w miejscowości Kotuń, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                       

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

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 22/2, 22/3, 

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

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

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej, 

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

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

w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii 

kablowej – linia światłowodowa, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka 
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ewid. nr 1221/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 698/4, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Dziewule (działka 

ewid. nr 1221/1), w celu prowadzenia robót polegających  na budowie przyłącza 

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

698/4, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid. 

nr 329/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

nr 261, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Lipiny (działka ewid. 

nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 261, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 144/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki 

(działka ewid. nr 142) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 144/4, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/1                          

w miejscowości Wola Serocka, 

 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 Suchożebry (działka ewid. nr 475) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 478/2, 

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

powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475)                         

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 478/2, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 

348, 173/1) poprzez umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia                       

do budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 173/5, 170/8, 

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

powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 

348, 173/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej 

średniego ciśnienia do działek ewid. nr: 173/5, 170/8,  

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

drogi powiatowej nr 2050W obręb Sobicze (działka ewid. nr 382) w celu 

budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją, 
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 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowościach: Pruszyn, 

Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV - modernizacja linii, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowościach: Pruszyn, 

Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. 

 dot. ofert składanych przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą                        

w Wodyniach, 

 Wójta Gminy Domanice o wyrażenie zgody na wykorzystanie w kolejnym 

sezonie zimowym zakupionego paliwa w ilości 593 l, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego                       

z drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Olszyc Włościański na działkę 

ewid. nr 238, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1750) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1507/7, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1750), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

1507/7, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy na działkę ewid. nr 392, 

 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 3659W w miejscowości Bojmie (działka 

ewid. nr 491) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem 

kablowym dla potrzeb zasilania oświetlenia ulicznego, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) 

poprzez umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 321/3, 321/4,  

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

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

do działek ewid. nr: 321/3, 321/4,  

 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 przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 89/1,  

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr  89/1,  
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 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2)                      

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 225/4, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr  225/4,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 52) 

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/2 w miejscowości Wola 

Serocka, 

 Biuro projektowo-Konsultingowe „Mosty” o uzgodnienie koncepcji 

projektowej branży mostowej dla zadania: opracowanie dokumentacji 

projektowej – rozbudowa dróg powiatowych nr: 3940W, 3615W                                          

w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 992/1 

w miejscowości Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W                                       

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

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 

ewid. nr: 22/2, 22/3, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce 

(działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej 

linii kablowej na okres 11.05.2020 r. – 31.12.2030 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 Wołyńce 

(działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa w terminie                           

10-13.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W                                          

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1) poprzez umieszczenie 

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

698/4 na okres 23.04.2020 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 3656W                                             

w miejscowości Dziewule (działka ewid. nr 1221/1), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 698/4 w terminie 23.04.2020 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 Lipiny (działka ewid. nr 329/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 
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mieszkalnego na działce ewid. nr 261 w terminie 23.04.2020 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 Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 261                          

na okres 23.04.2020 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 3636W                                          

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) poprzez umieszczenie 

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

nr 144/4 na okres 23.04.2020 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 3636W                                         

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142) w celu prowadzenia robót 

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

na działce ewid. nr 144/4 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3649W 

(działka ewid. nr 52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/1                           

w miejscowości Wola Serocka, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                         

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 475) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.                     

nr 478/2 na okres 23.04.2020 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 Suchożebry (działka ewid. nr 475) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do działki ewid.                      

nr 478/2 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                          

w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 348, 173/1) poprzez 

umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 173/5, 170/8 na okres 23.04.2020 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                                           

w miejscowości Podnieśno (działki ewid. nr: 361, 346/1, 348, 173/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

do działek ewid. nr: 173/5, 170/8 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W obręb Sobicze 

(działka ewid. nr 382) w celu budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV  - modernizacja linii                         
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na okres 8.05.2020 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 3632W                                             

w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek (działki ewid. nr: 177, 137/4, 140)                        

w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, 

 zaprosić na kolejne posiedzenie prezesa Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach celem przedstawienia wyników 

finansowych Spółdzielni za ostatnie trzy lata, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Domanice na wykorzystanie w kolejnym sezonie 

zimowym zakupionego przez Gminę paliwa w ilości 593 litry. Zarząd zobowiązał 

Gminę do rozliczenia zakupionego paliwa do końca 2020 r., 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3652W w miejscowości Olszyc Włościański na działkę ewid. nr 238, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W                                           

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1750) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1507/7                      

na okres 23.04.2020 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 3637W                                               

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1750), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 1507/7 w terminie 23.04.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3652W w miejscowości Czachy na działkę ewid. nr 392, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                       

w miejscowości Bojmie (działka ewid. nr 491) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla potrzeb zasilania 

oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                              

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) poprzez umieszczenie dwóch 

przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach ewid. 

nr: 321/3, 321/4 na okres 29.04.2020 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 3666W                                            

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do działek ewid. nr: 

321/3, 321/4 w terminie 29.04.2020 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) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid.        

nr 89/1 w terminie 29.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                              

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

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr  89/1 na okres 29.04.2020 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                          

w miejscowości Rakowiec  (działka ewid. nr 225/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

225/4 w terminie 29.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                             

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2) poprzez umieszczenie  

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr  225/4 na okres 29.04.2020 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 lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3649W (działka ewid. nr 

52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65/2 w miejscowości Wola 

Serocka, określając parametry techniczne, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową dla zadania: opracowanie 

dokumentacji projektowej – rozbudowa dróg powiatowych nr: 3940W, 3615W 

w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek Kownaciska. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami 

zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 
 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXIX/165/2020 w sprawie upoważnienia                               

do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXIX/166/2020 w sprawie przedłużenia 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.  

 

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu komputerów i oprogramowania. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup komputerów i oprogramowania wg załącznika 

nr 7. Skutki finansowe – 50874,60 zł.  

 

8. Przyjęcie informacji z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach ARiMR za 2019 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                     

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiat. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia w związku z realizacją Modułu 

III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

            Zarząd Powiatu  podjął uchwałę Nr LXIX/167/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia 

w związku z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej wniosków w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie porozumienia 

zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXIX/168/2020 w sprawie ustalenia zasad oceny 

formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego na podstawie 

porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 6 maja 2020 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu                                

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok                                 

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

Powiatu. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXX/169/2020 w sprawie dokonania zmian                            

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2019”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXX/170/2020 w sprawie przedłożenia 

„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2019”.  

Zarząd Powiatu postanowił: 

 przyjąć „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2019”, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 

 przekazać „Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach celem zatwierdzenia. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                                   

w Chlewiskach za 2019 rok. 
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            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXX/171/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2019 rok. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                    

z wykonania budżetu powiatu za 2019 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia                                

i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz                                         

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023 i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

7. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o współfinansowanie 

zakupu samochodu osobowego segment C. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach                    

postanowił dofinansować kwotą 24 000 zł zakup samochodu osobowego - segment C, dla 

potrzeb Policji.  

 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 
 

             Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                      

w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  

 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 2022. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 

2022 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady                          

Rady Powiatu.  

 

11. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Siedleckiego. 
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             Zarząd Powiatu przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu 

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

obrady Rady Powiatu.  

 

12. Przeszacowanie wartości początkowej pozostałych środków trwałych. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do ewidencji księgowej ilościowo – 

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 22 szt. Routerów HUAWEI 4G 3 PRO B535 

– z wartością początkową za 1 szt. – 559 zł brutto. 

 

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

budowlane. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXX/172/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

dysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

14. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o włączenie do budżetu powiatu 

na  2020 r. inwestycji na terenie gminy Mokobody, tj. opracowanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W o dł.                 

ok. 1 km, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3614W do nieruchomości 

stanowiącej drogę dojazdową (działki ewid. nr: 214/7, 477/6) do działki ewid. 

nr 214/5 obręb Przygody, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka na drogę gminną – działka 

ewid. nr 96, 

 Pracowni Projektowej Enspro sp. z o.o. Choroszcz w sprawie uzgodnienia 

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

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

teletechniczną”, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W na działkę ewid. nr 90/1                                  

w miejscowości Pruszynek gmina Siedlce”, 

  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 3635W w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665)        

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działkach ewid. nr: 525/10, 525/11, 525/12, 

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

PHU ELKA ul Pańska 23 Kosów Lacki, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki (działka ewid. 

nr 520/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

gospodarczy na działce ewid. nr 477, 

 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 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 153/1) 
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w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 153/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                      

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy sieci 

wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PE/PVC dla potrzeb budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 230, 

  Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1041/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

ewid. nr 764/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1041/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 764/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg (działka ewid. 

nr 866/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

812/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg (działka ewid. 

nr 866/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 812/2, 

 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu, Pana Marka Kruka – radnego 

gminy Kotuń oraz Pana Bogdana Kokoszki – sołtysa wsi Trzemuszka,                               

o umieszczenie w budżecie powiatu na 2020 r. zadania pn: Wykonanie chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 3604W, przez wieś Trzemuszka, 

 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu i mieszkańców gminy Kotuń                                      

o wykorzystanie destruktu bitumiczno-betonowego do remontu drogi 

powiatowej gruntowej nr 3606W oraz do remontu drogi gminnej                                          

w miejscowości Chlewiska, 

 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                      

na działce ewid. nr 668, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska w sprawie wygaszenia decyzji 

D.6852.88.2020 z dnia 22.04.2020 r. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o włączenie      

do budżetu powiatu na 2020 r. inwestycji na terenie gminy Mokobody,                              

tj. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej                     

nr 3937W o dł. ok. 1 km. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3614W do nieruchomości 

stanowiącej drogę dojazdową (działki ewid. nr: 214/7, 477/6) do działki ewid. 

nr 214/5 obręb Przygody określając parametry techniczne, 
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 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej                

nr 3636W w miejscowości Jasionka na drogę gminną – działka ewid. nr 96, 

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

z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki wraz 

z kanalizacją teletechniczną”, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                 

z drogi powiatowej nr 3632W na działkę ewid. nr 90/1 w miejscowości 

Pruszynek, gmina Siedlce”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 

525/10, 525/11, 525/12, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W                                

w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr 477, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 153/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 153/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                      

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy sieci 

wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PE/PVC dla potrzeb budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 230, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                            

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

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

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 764/1 w terminie                           

6.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                           

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

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 764/1 4 na okres 6.05.2020 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 Pieróg (działka ewid. nr 866/1), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 812/2 w terminie 6.05.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                             

w miejscowości Pieróg (działka ewid. nr 866/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 812/2 na 

okres 6.05.2020 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,   
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 zadanie pn: Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3604W, przez 

wieś Trzemuszka zostało wpisane do planu wydatków majątkowych Powiatu 

Siedleckiego na 2020 r., 

 przychylił się do wniosku Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu                              

i mieszkańców gminy Kotuń i przeznaczył na drogę powiatową gruntową                     

nr 3606W ok. 250 ton destruktu bitumiczno-betonowego oraz przekazał gminie 

Kotuń ok. 250 ton destruktu na remont drogi gminnej w miejscowości 

Chlewiska, 

 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 na 

działce ewid. nr 668, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.88.2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno 

 

15. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Okniny-Podzdrój o budowę chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej nr 3656W. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił uznać przedłożoną przez mieszkańców wsi Okniny 

Podzdrój „petycję”o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3656W o dł. ok. 1880 m 

jako wniosek do rozpatrzenia. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do przedstawienia informacji, 

jaka byłaby długość chodnika w terenie zabudowanym. 

 

16. Zapoznanie z odpowiedzią Głównego Inspektora Transportu Drogowego na pismo                       

w sprawie zainstalowania fotoradarów w ciągu drogi krajowej nr 2 w m. Bojmie oraz         

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 696 w m. Kisielany Kuce. 
 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

w sprawie zainstalowania fotoradarów w ciągu drogi krajowej nr 2 w miejscowości Bojmie 

oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 696 w miejscowości Kisielany Kuce.  

 

17. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 

drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 

drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

 

18. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.  
 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego 

Pani Krystynie Zarzeckiej p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach,                      

na okres 2 miesięcy, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r., w wysokości 5 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego.      

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXX/173/2020 w sprawie upoważnienia                              

do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 



49 
 

 

20. Zajecie stanowiska w sprawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego 

Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

poprzez emisję 6 felietonów video. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił uznać za celowe działanie określone w ofercie 

Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach i zlecić realizację 

zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.  

 

21. Zajecie stanowiska w sprawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego 

Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez 

realizację 5 – minutowego filmu. 

 

            Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na realizację zadania publicznego w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa przez Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego w Siedlcach. 

 

22. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach o wsparcie 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przez okno kwarantanny”.  

 

            Zarząd Powiatu postanowił o wsparciu kwotą do 500 zł Powiatowego Konkursu 

Fotograficznego „Przez okno kwarantanny”. Środki finansowe wykorzystane zostaną na zakup 

nagród rzeczowych.    

 

23. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 

 

24. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 
 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

                                                                            STAROSTA 

                                                                   /-/ Karol Tchórzewski 
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