SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES
OD 13 MAJA DO 3 CZERWCA 2020 ROKU
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 13 maja 2020 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach raportu
o stanie Powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXI/174/2020 w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu w Siedlcach raportu o stanie Powiatu.
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 LXXI/175/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71095 w 2020 r.
3. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 49/2
w miejscowości Borki Kosiorki,
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki (działka
ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 368/7,
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zmiany decyzji
Zarządu Powiatu nr D.6853.1.33.2019 z dnia 26.02.2020 r.,
 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego
ciśnienia do działek ewid. nr: 400/3, 400/2,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412)
poprzez umieszczenie dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego na działkach ewid. nr: 400/3, 400/2,
 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid.
nr 543) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 445/2
w miejscowości Stok Lacki,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił KRANZ-GAZ
ul. Chopina 34 Siemiatycze, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Borki Wyrki (działka ewid. nr 503),
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia w poboczu pasa drogowego,
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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 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3),
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 154/5,
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 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236),
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 218/2,
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 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 503),
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 399,
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 dwa budynki na działce
ewid. nr 216/3,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1403) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1673,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Tokary (działka ewid.
nr 106) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 199,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Tokary (działka ewid.
nr 106), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 199,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka
ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 551,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka
ewid. nr 96) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 551,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 174/18,
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w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1260/3) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 921/3.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3636W
(działka ewid. nr 80/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 49/2
w miejscowości Borki Kosiorki, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W
w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 427/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 368/7,
 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.33.2019 z dnia
26.02.2020 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny nr 1,
zastępując go nowym załącznikiem graficznym nr 1 z dnia 20 maja 2020 r.,
stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działek
ewid. nr: 400/3, 400/2 w terminie 20.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412) poprzez umieszczenie
dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na
działkach ewid. nr: 400/3, 400/2 na okres 20.05.2020 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 (działka ewid.
nr 543) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 445/2
w miejscowości Stok Lacki w terminie 22-23.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Borki Wyrki (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia w poboczu pasa drogowego,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3), w celu budowy
przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 154/5,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236), w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 218/2,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 399,
 zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503), w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego dwa budynki na działce ewid. nr 216/3,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1403) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1673,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W
w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 199 na
okres 14.05.2020 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 3663W
w miejscowości Tokary (działka ewid. nr 106), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 199 w terminie 14.05.2020 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 551 w terminie 14-15.05.2020 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 551 na
okres 15.05.2020 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 174/18,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1260/3) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 921/3.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
5. Zaopiniowanie propozycji wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku funkcyjnego
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 34 % stawki
wynagrodzenia zasadniczego.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXI/176/2020 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim.
7. Rozpatrzenie prośby dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach o wsparcie
Powiatowego Konkursu Fotograficznego Powiatowego „Przez okno kwarantanny”.
Zarząd Powiatu postanowił o wsparciu finansowym kwotą do 2 500 zł Powiatowego
Konkursu Fotograficznego „Przez okno kwarantanny” organizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suchożebrach. Konkurs przeprowadzony zostanie we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach i Domem Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
8. Obliczenie dotacji dla ucznia/wychowanka dla szkół i placówek niepublicznych
na 2020 rok prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego
według metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu siedleckiego.
Zarząd Powiatu postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg metryczki subwencji
oświatowej na 2020 rok:
 Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy – 1 499,34 zł,
 LO przy MOW w Gostchorzy – 1 349,41 zł,
 Szkoła Podstawowa przy MOW w Wojnowie – 1 499,34 zł,
 LO przy MOW w Wojnowie – 1 349,41 zł.
W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość
dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego
zgodnie z orzeczeniem.
2. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg metryczki
subwencji oświatowej na 2020 rok:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 5 354,79 zł,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 5 354,79 zł.
3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW w wysokości
2 677,39 zł miesięcznie.
4. Dokonać zmian w budżecie dostosowując plan dotacji w poszczególnych zadaniach do kwot
uwzględniających liczbę uczniów/wychowanków wykazaną w SIO.
5. Podjąć działania w kierunku dostosowania liczby uczniów stanowiącą podstawę do
przekazywania i rozliczania dotacji do liczby miejsc w MOW Gostchorz i Wojnów.
6. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą
uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza br.
9. Przyjęcie rozliczenia budżetu na 2020 rok w dz. 801 i 854 wg metryczki subwencji
oświatowej.
Zarząd Powiatu postanowił:
1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w:
 SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 603 697,16 zł,
 PPPP w Stoku Lackim
– 273 571,94 zł,
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 Szkole Ponadpodstawowej w Mordach
– 381 867,50 zł,
 LO w Gostchorzy i Wojnowie
–
269,99 zł,
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
– 31 587,00 zł,
 pozostała działalność
– 8 092,59 zł,
 w łącznej kwocie
– 1 299 086,18 zł.
2. Zwiększyć plan dotacji dla niepubl. MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę łączną dla
wszystkich zadań
– 613 822,19 zł
ze środków subwencji oświatowej, przyjmując za podstawę wielkość liczby danych
statystycznych uczniów/wychowanków wykazanych w SIO na 30.09.2019 r.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 20 maja 2020 r.
1. 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 LXXII/177/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71095 w 2020 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXII/178/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71012 w 2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXII/179/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział
01005 w 2020 r.
4. Rozpatrzenie wniosków:
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
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,
 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid.
nr 1552) do działki ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy,
 Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 366/27, 326/4)
w celu lokalizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
 BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2 w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 1380,
300) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej
wraz z przyłączami,
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Gminy Domanice w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3635W (działki ewid. nr 300, 1380) poprzez umieszczenie sieci
wodociągowej z przyłączami,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek (działka
ewid. nr 80), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 58,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek (działka
ewid. nr 80) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 58,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Januszówka (działka
ewid. nr 385), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 83/4,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Januszówka (działka
ewid. nr 385) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83/4,
BUDGAR sp. z o.o. Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid.
nr 570/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działkach ewid. nr: 22/3, 22/2,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości
Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działkach ewid. nr: 22/2, 22/3,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Siedlce ul. Brzeska 139 w sprawie zmiany
w części decyzji Zarządu Powiatu nr D.6853.1.7.2020 z dnia 19.02.2020 r.,
w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid.
nr: 326/4, 535) do działki ewid. nr 326/9 w miejscowości Stok Lacki,
Gminy Wodynie w sprawie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2258W
(działka ewid. nr 339) do działki ewid. nr 336 w miejscowości Seroczyn,
„MG Tech” Siedlce ul. Czerwonego Kapturka 20 w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3636W na działkę ewid. nr 841 w miejscowości Jasionka gmina Zbuczyn”,
w sprawie zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 218/2,
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 3650W w miejscowości Rudnik Duży
(działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla
potrzeb budynku na działce ewid. nr 436,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej
nr 3659W obręb Józefin na działkę ewid. nr 69,
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mieszkańców wsi Okniny Podzdrój o budowę chodnika w ciągi drogi
powiatowej nr 3656W od miejscowości Stare Okniny do skrzyżowania z drogą
gminną przy szkole w Radomyśli.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski, postanowił:
 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 lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid.
nr 1552) do działki ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 366/27, 326/4) w celu
lokalizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 1380, 300) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w terminie 26.05-16.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działki ewid.
nr: 300, 1380) w miejscowości Domanice poprzez umieszczenie sieci
wodociągowej z przyłączami na okres 17.06.2020 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 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 58 w terminie 21.05.2020 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W
w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 58 na okres
21.05.2020 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 3656W
w miejscowości Januszówka (działka ewid. nr 385), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 83/4 w terminie 21.05.2020 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 Januszówka (działka ewid. nr 385) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 83/4 na okres 21.05.2020 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 3645W
w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 570/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na działkach ewid. nr:
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22/2, 22/3 na okres 21.05.2020 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,
zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.7.2020 z dnia
19.02.2020 r., w następujący sposób: 1. W treści decyzji zmienia się zapis „…
dwóch słupów linii energetycznej średniego napięcia 15 kV…” na zapis: „…
jednego słupa linii energetycznej średniego napięcia 15 kV…” 2. Wycofuje się
załącznik graficzny, zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia
20 maja 2020 r., stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działki ewid. nr:
326/4, 535) do działki ewid. nr 326/9 w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna,
zezwolił na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 2258W (działka ewid.
nr 339) do działki ewid. nr 336 w miejscowości Seroczyn, określając parametry
techniczne,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3636W na działkę ewid. nr 841 w miejscowości Jasionka
gmina Zbuczyn”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 218/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV dla potrzeb budynku na działce ewid. nr 436,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3659W obręb Józefin na działkę ewid. nr 69,
rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Okniny Podzdrój o budowę chodnika
w ciągi drogi powiatowej nr 3656W od miejscowości Stare Okniny
do skrzyżowania z drogą gminną przy szkole w Radomyśli. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu
na 2021 r.,

5. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Wodynie o wyrażenie zgody na wykorzystanie
w kolejnym sezonie zimowym zakupionego przez Gminę paliwa w ilości 164,987 litra.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Gminie Wodynie na wykorzystanie w kolejnym sezonie
zimowym zakupionego paliwa w ilości 164,987 litra za kwotę 821,79 zł. Zakup paliwa należy
rozliczyć do 31 grudnia 2020 r.
6. 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.
7. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Dróg o dokonanie zmian w planie wydatków
majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 r. poprzez zwiększenie środków w dz. 600,
rozdz. 60014 drogi powiatowe, § 6150 oraz wprowadzenie zmian w WPF na lata
2020-2023.
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Zarząd Powiatu postanowił o unieważnieniu przetargu na „Dostawę w formie leasingu
operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej
110 KM wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania umowy” i postanowił
rozpisać nowy przetarg na zakup ciągnika, ustalając jego parametry w oparciu o wnioski
zespołu roboczego w składzie:
Andrzej Rymuza,
Edward Kokoszka,
Alfred Potyra.
8. Rozpatrzenie wniosku radnych Powiatu – Panów: Grzegorza Miezianko
i Edwarda Kokoszki dotyczącego ścinania zawyżonych poboczy dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję w sprawie zakupu ścinarki poboczy dróg
powiatowych, po rozstrzygnięciu przetargu na zakup ciągnika rolniczego.
9. Przyjęcie:
 sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”,
 informacji nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2020/2021.
Zarząd Powiatu przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu
Siedleckiego”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął:
 informację nt. projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2020/2021
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji Rady Powiatu.
10. Wolne wnioski.
Zarząd Powiatu postanowił dokonać fizycznej likwidacji telefonu komórkowego marki
NOKIA model 233-0c-2 (bez tylnego panelu) o numerze IMEI 355248/03/094456/2 wraz z kartą
SIM sieci Orange o numerze 8948031254596876740NK10, którego Powiat Siedlecki na
podstawie art. 187 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 z późn. zm.) stał się właścicielem.
Zarząd Powiatu na wniosek radnego Pana Edwarda Kokoszki, postanowił aby
wystąpić do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z wnioskiem o likwidację obszarów objętych
ograniczeniami, w związku z występowaniem ASF w powiecie siedleckim.
Zarząd Powiatu na wniosek radnego Pana Kazimierza Prochenki zobowiązał Wydział
Dróg do zamontowania strzałek prowadzących na łuku drogi powiatowej Zbuczyn – Grodzisk,
przed miejscowością Grodzisk pierwszy łuk w lewo.
Zarząd Powiatu na wniosek Wicestarosty Siedleckiego postanowił, aby wystąpić do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o namalowanie pasów w pobliżu
firny Elmo w Żelkowie Kol. z powodu lokalizacji przystanku, z którego korzystają piesi w tym
dzieci.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skórzec na zagospodarowanie ziemi
z wykopów, pochodzącej w związku z rozbudową dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W, 3646W
w miejscowości Dąbrówka Stany. Ziemia wykorzystana zostanie na potrzeby prowadzonej
rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Dąbrówce Ług.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 3 czerwca 2020 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIII/180/2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu na 2020 r.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 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.
3. 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.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIII/181/2020 w sprawie udzielenia
Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu.
5. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3657W w miejscowości Dziewule na działkę ewid. nr 1196/1,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpiła TASTA Usługi
Techniczno-Handlowe Siedlce ul. Poniatowskiego 29, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia Ø 63 PE z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków mieszkalnych,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci
wodociągowej,
 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid. nr 13)
do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy,
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PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka
ewid. nr 770) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 765,
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 3661W w miejscowości Mokobody
(działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
budynku plebanii na działce ewid. nr 1151/4,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiła
ENERGIA Grabianów ul. Kokosowa 3 w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski (działki
ewid. nr: 545/2, 421) w celu budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją
światłowodową,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3)
poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 154/5,
Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego
ciśnienia do działki ewid. nr 154/5,
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 3632W obręb Pruszynek
(działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 90/1,
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 3685W obręb Ujrzanów
(działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 30, 27, 33, 36,
w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid.
nr 570/2) do działki ewid. nr 45/2 w miejscowości Dąbrówka Stany,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 316/2,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Suchożebry
(działka ewid. nr 52) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 53/3,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego
do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2,
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PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa
Niwa (działka ewid. nr 1044/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działkach ewid. nr:
414, 419,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej - działka ewid. nr 155/6,
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin (działka ewid.
nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z szafką sterowania
oświetleniem ulicznym.
w sprawie zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach
drogowych dróg Powiatowych Powiatu Siedleckiego,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka
ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1011/8,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości Tęczki
na działkę ewid. nr 452,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 424/2,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 669) w celu budowy przyłącza do
sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 883,
Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego
ciśnienia do działki ewid. nr 399,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236)
poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 399,
Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego
ciśnienia do działki ewid. nr 218/2,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236)
poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 218/2,
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Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez
umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 216/3,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa
(działki ewid. nr 1041/1), 339 poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 168,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa
(działki ewid. nr: 1041/1, 339), w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na
działce ewid. nr 168,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi
powiatowej nr 2259W w miejscowości Wodynie na działkę ewid. nr 343/2,
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie uzgodnienia projektu pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzymosze i Leśniczówka
gm. Mordy”,
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie uzgodnienia projektu pn.:
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy”,
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 3647W w miejscowości Kamieniec
(działka ewid. nr 747) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
budynku gospodarczego na działce ewid. nr 748,
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 3674W w miejscowości Jagodne (działka
ewid. nr 38/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem
do zasilania oświetlenia ulicznego,
Gminy Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 412) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej
w miejscowości Żabokliki (dwa przeciski pod drogą),
Przedsiębiorstwa IMBAU Pruszynek 49D w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412),
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej,
Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 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 216/3,
w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie z 8 m do 6 m minimalnej odległości
usytuowania obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki,
proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Niwiskach w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie prac porządkowych wokół kapliczki św. Jan Nepomucena
w Niwiskach.
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wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 3657W w miejscowości Dziewule na działkę ewid. nr 1196/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia Ø 63 PE z przyłączami gazu Ø 25 PE do budynków
mieszkalnych,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci
wodociągowej,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid.
nr 13) do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy, określając parametry
techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 765,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku plebanii na działce ewid. nr 1151/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Stok Ruski (działki ewid. nr: 545/2, 421) w celu budowy linii
kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 154/5 na okres 3.06.2020 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 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 154/3) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki
ewid. nr 154/5 w terminie 3.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb
Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 90/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W obręb
Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 30, 27, 33, 36,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid. nr
570/2) do działki ewid. nr 45/2 w miejscowości Dąbrówka Stany, określając
parametry techniczne,
zezwolił na prowadzenie robót polegających na budowie przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2,
w terminie 3.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 52) w celu budowy przyłącza
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elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 53/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 316/2 na okres
3.06.2020 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
mieszkalny na działkach ewid. nr: 414, 419,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej – do drogi gminnej działka ewid. nr 155/6,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, oświetlenia ulicznego
wraz z szafką sterowania oświetleniem ulicznym w terminie 3.06.2020 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
wyraził zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego,
sklasyfikowanego jako drewno opałowe S4, w ilości 22,8 m3 w cenie sprzedaży
bez względu na gatunek w wysokości 108 zł brutto za 1 m3 drewna – zgodnie
z załącznikiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 1011/8,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3642W w miejscowości Tęczki na działkę ewid. nr 452,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 424/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 669) w celu budowy przyłącza do
sieci kanalizacyjnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 883,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid.
nr 399 w terminie 5.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 399 na okres 5.06.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid.
nr 218/2 w terminie 5.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Kownaciska (działka ewid. nr 236) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 218/2 na okres 5.06.2020 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) poprzez umieszczenie
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 216/3 na okres 8.06.2020 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 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr 1041/1, 339) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 168 na okres 10.06.2020 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 2050W
w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działki ewid. nr: 1041/1, 339), w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 168 w terminie
3 - 9.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
nr 2259W w miejscowości Wodynie na działkę ewid. nr 343/2,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Krzymosze i Leśniczówka gm. Mordy”, w zakresie
objętym decyzjami Zarządu Powiatu nr: D.6853.1.189.2020 z dnia 16.10.
2019 r., D.6853.1.153.2018 z dnia 1.10.2018 r.,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy”, w zakresie objętym decyzją Zarządu
Powiatu nr D.6853.1.189.2020 z dnia 16.10.2019 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku gospodarczego na działce ewid. nr 748,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 38/1) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem do zasilania oświetlenia ulicznego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 412) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej
w miejscowości Żabokliki (dwa przeciski pod drogą) na okres 17.06.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci wodociągowej – dwa przejścia poprzeczne na
skrzyżowaniu z ul. Zamkową oraz z ul. Pałacową w terminie 15 – 16. 06.
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) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr
216/3 w terminie 8.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
wyraził zgodę na zmniejszenie z 8 m do 6 m minimalnej odległości usytuowania
obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej
nr 3655W w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515),
wyraził zgodę na wykonanie prac porządkowych wokół kapliczki św. Jana
Nepomucena w Niwiskach, zlokalizowanej częściowo na działce ewid. nr 50,
obręb Niwiski.

6. Przyjęcie rozliczenia II transzy dotacji celowej dla gmin z terenu Powiatu Siedleckiego,
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, za m-c styczeń – kwiecień 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie II transzy dotacji celowej z zakresu zimowego
odśnieżania dróg powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2020 r., przedłożone przez gminy
z terenu Powiatu Siedleckiego, poza rozliczeniem Gminy Suchożebry.
7. Rozpatrzenie ofert dotyczących letniego utrzymania dróg powiatowych – wykaszania
poboczy.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu ze złożonymi ofertami dotyczącymi letniego utrzymania
dróg – wykaszanie poboczy dróg powiatowych postanowił zlecić Związkowi Spółek Wodnych
w Siedlcach realizację powyższego zadania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIII/182/2020 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele
budowlane.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIII/183/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
10. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka
na odcinkach w miejscowości Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”.
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Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla
zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików WielkiSzydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowości Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”
11. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 640.1.U-1.2015 z dnia 19.01.
2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych Powiatu
kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Kisielanach.
Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 640.1.U-1.2015
z dnia 19.01.2015 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych
Powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Kisielanach.
12. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 640.1.U-1.2014 z dnia 23.01.
2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014
z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
13. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008 z dnia
8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych
Powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Skórcu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2008
z dnia 8.02.2008 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania ze środków własnych
Powiatu kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Skórcu.
14. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007 z dnia
27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007
z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.
15. Rozpatrzenie prośby kierownika PCPR w Siedlcach o zmianę zakresu upoważnienia
określonego w uchwale nr LXIX/165/2020 Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika PCPR w Siedlcach, zobowiązał
kierownika PCPR do przygotowania do 30 czerwca br. zmiany struktury organizacyjnej
jednostki - utworzenie stanowiska zastępcy kierownika jednostki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie
19

porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.

Osób

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIII/184/2020 w sprawie ustalenia zasad oceny
formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
– Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy.
17. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu.
18. Przyjęcie informacji:
 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2019 r.,
 Wydziału Komunikacji o zakresie zadań realizowanych w 2019 r. przez
Wydział w kontekście obowiązujących przepisów,
 o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 r.,
 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w roku 2019,
 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Siedleckiego w 2019 r.,
 o przebiegu akcji zimowej w Powiecie Siedleckim w okresie 2019/2020,
 o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, za okres od
1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. w Powiecie Siedleckim.
Zarząd Powiatu przyjął informacje:
 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2019 r.,
 o działalności związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 r.,
 o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w roku 2019,
 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Siedleckiego w 2019 r.,
 o przebiegu akcji zimowej w Powiecie Siedleckim w okresie 2019/2020
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął również informacje:
 Wydziału Komunikacji o zakresie zadań realizowanych w 2019 r. przez
Wydział w kontekście obowiązujących przepisów,
 o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, za okres od
1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. w Powiecie Siedleckim
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania czynności
likwidacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIII/185/2020 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach .
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20. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT REYMONTÓWKA w Chlewiskach o bezpłatne
przekazanie na potrzeby jednostki kilkunastu zestawów promocyjnych Powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie kilkunastu zestawów
promocyjnych Powiatu Siedleckiego na potrzeby Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach. Materiały promocyjne wykorzystane zostaną w celu promocji walorów
turystycznych i kulturalnych Ziemi Siedleckiej.
21. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2019 r. dyrektorowi DPT
REYMONTÓWKA w Chlewiskach.
Zarząd Powiatu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, postanowił przesunąć
na termin późniejszy rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej za 2019 r. dyrektorowi
Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
22. Wolne wnioski.
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt pisma o zniesienie obszarów objętych
ograniczeniami w Powiecie Siedleckim w związku z występowaniem ASF.
Pismo przekazane zostanie do:
 Pana Bogdana Konopki – Głównego Lekarza Weterynarii,
 Pana Pawła Jakubczaka – Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 Pani Izabeli Floryszczyk – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

sporządził Jan Kołodyński
Wydz. Organizacyjny
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Siedlce, dnia 9 czerwca 2020 r.

RŚ.6142.3.2020
Pan Bogdan Konopka
Główny Lekarz Weterynarii
Pan Paweł Jakubczak
Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Pani Izabela Floryszczyk
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Siedlcach

Zarząd Powiatu w Siedlcach zwraca się z wnioskiem o zniesienie obszarów objętych
ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w powiecie siedleckim. Zgodnie z art. 60
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii występuje
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub regionu położonego na tym terytorium za urzędowo wolne lub wolne od danej choroby
zakaźnej zwierząt, jeżeli są spełnione wymagania w tym zakresie określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 57d ust. 5, art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h lub w kodeksach zdrowia
zwierząt wydanych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Zważywszy na fakt,
iż od 2018 r. nie odnotowano przypadków wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń
u świń domowych na naszym terenie, a wśród dzików z roku na rok zauważalna jest tendencja
spadkowa, niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zniesienia zasięgu obszaru wymienionego
w cz. II załącznika do decyzji 2014/709/UE (strefa czerwona), a tym samym likwidacji
ograniczenia możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów
pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.
Ograniczenia utrzymywane w obrębie naszego powiatu spowodowane ASF, mają
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, utrudniając w znacznym stopniu
prowadzenie hodowli świń. Procedury, które występują w strefie czerwonej m.in.
wykonywanie badań krwi świniom przed sprzedażą oraz kompletowanie innych dokumentów,
znacząco wydłużają czas sprzedaży tuczników, często przyczyniając się do ich ,,przerastania”,
a tym samym istotnie wpływając na cenę skupu żywca. Tym samym przy wykonywaniu
tucznikom wspomnianych powyżej badań, rolnicy obciążeni są wymogiem wskazania
konkretnego zakładu przetwórstwa mięsnego, co uniemożliwia sprzedaż trzody innemu
zakładowi, proponującemu w momencie zbytu wyższe ceny za wychodowane tuczniki.
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Ponadto powszechnie znane jest, że ceny skupu żywca ze strefy ograniczeń
są zdecydowanie niższe, niż w strefach, gdzie ograniczenia nie zostały wprowadzone. Obecnie
na terenie powiatu siedleckiego jest 489 stad, w których hodowanych jest ponad 49 tys. szt.
świń domowych. Z przekazanych przez hodowców informacji wynika, że cena skupu żywca
w strefie czerwonej jest niższa o 0,20-0,50 gr/kg (śr. o 0,35 gr/kg). Przy założeniu, że średnia
waga sprzedawanego tucznika wynosi 125 kg, a różnica w cenach skupu pomiędzy strefami
wynosi 0,35 gr/kg oraz mając na uwadze obsadę świń w ilości 49 tys. szt., możemy wskazać,
że rolnicy z naszego powiatu ponoszą straty ze sprzedaży w granicach ok. 5 milionów złotych
w skali roku.
Zniesienie wprowadzonych ograniczeń w znaczny sposób wpłynie na poprawę
opłacalność prowadzonej przez rolników hodowli trzody chlewnej, jak również umożliwi
wznowienie hodowli świń, które w wyniku choroby afrykańskiego pomoru świń, zostały
zawieszone.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

Do wiadomości:
1. Pan Waldemar Kraska – Senator RP
2. Pan Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP
3. Pan Witold Kąkol – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
4. Pan Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach
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