Protokół Nr LXXXVI/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 23 września 2020 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr LXXXV/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 9 września 2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na
2020 r.
4. Przyjęcie informacji dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wyliczenia
skutków finansowych i ujęcia w założeniach do projektu planów finansowych na
2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i stosowania „Wewnętrznej procedury
w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych” obowiązującej w Powiecie Siedleckim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg
powiatowych na terenie powiatu siemiatyckiego.
9. Rozpatrzenie wniosków:


Panów: Sławomira Dobrowolskiego – radnego Gminy Suchożebry i Tadeusza
Nasiłowskiego – sołtysa wsi Podnieśno o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r.
zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej
i ul. Spokojnej w miejscowości Podnieśno,



Wójta Gminy Kotuń o nieodpłatne przekazanie kostki betonowej z rozbiórki
istniejącej nawierzchni przy budowie chodnika oraz zatok autobusowych
w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie,



Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia
zasilającego działki ewid. nr: 359/7, 359/8,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez
umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na
działkach ewid. nr: 359/7, 359/8,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W
(działka ewid. nr 196) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1146/2
w miejscowości Łysów,



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 3652W w miejscowości Olszyc Szlachecki
(działka ewid. nr 435) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 817,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3665W
(działka ewid. nr 317/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 112
w miejscowości Ptaszki,



w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 538) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 949/1
w miejscowości Stok Lacki,



Wójta Gminy Korczew w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 3601W w miejscowości Laskowice do
nieruchomości nr ewid. 91,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid.
nr 382) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 375/9
w miejscowości Niwiski,



w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przejścia na posesję na działce ewid.
nr 80/7 z drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości
Daćbogi

(działka

ewid.

nr

283/1)

poprzez

umieszczenie

przyłącza

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 64,


Zakładu Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Daćbogi (działka ewid.
nr 283) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
wodociągowego zasilającego budynek na działce ewid. nr 64,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 125/2,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid.
nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 511/9
w miejscowości Niwiski,



Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała
w celu budowy telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia
światłowodowa,



Gminy Paprotnia sprawie przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3624W (działka ewid. nr 63/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 79 w miejscowości Pluty,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W
(działka ewid. nr 248) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 249
w miejscowości Nakory,



Wójta Gminy Kotuń w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne oświetlenia ulicznego,



Wójta Gminy Wodynie w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej
nr 3647W w miejscowości Wodynie oświetlenia ulicznego,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec (działka

ewid. nr 747) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 748,


Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Kamieniec (działka
ewid. nr 747) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 748,



Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji w pasie drogi powiatowej
nr 3618W w miejscowości Hołubla oświetlenia ulicznego,



STOP SHOP sp. z o.o. Warszawa ul. Prosta 70 oraz CASTIM sp. z o.o.
Warszawa ul. Krakowiaków 78, w imieniu których wystąpił Media Projekt
Jeziory 1B w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3686W obręb Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu przebudowy
gazociągi średniego ciśnienia.

10. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki na odcinku
Błogoszcz – Stok Lacki”.
11. Zapoznanie z informacją dotyczącą wycinki samosiewek drzew i krzewów z pasów
drogowych dróg powiatowych w 2020 r.
12. Zaakceptowanie projektu aneksu nr 2/2020 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 i o wolontariacie.
13. Zaakceptowanie projektu umowy nr WPR/000409/07/D o realizację przez samorząd
powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach
D i F.
14. Zaakceptowanie projektu aneksu nr 3 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.
15. Zaakceptowanie projektu aneksu nr 2 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.
16. Przyjęcie:


sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2019 r.,



informacji z działalności za 2019 r. Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie,



sprawozdania z działalności za 2019 r. Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie,



informacji z przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2020/2021,



informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2019/2020.

17. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu (bez dróg) – stan na 1.09.2020 r.
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
19. Rozpatrzenie wniosku „AKTIN” sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 38 Sosnowiec
o odstąpienie od naliczania kar umownych – umowa z dnia 17 sierpnia 2020 r. na
zadanie „Dostawa do Starostwa Powiatowego w Siedlcach sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
20. Przyjęcie 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 na okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r.
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu Siedleckiego
ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.
22. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wskazania

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą
oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
23. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego.

26. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXXV/2020 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 9 września 2020 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVI/220/2020 w sprawie
dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dot. Pracowniczych Planów
Kapitałowych oraz wyliczenia skutków finansowych oraz postanowił o ujęciu w założeniach
do projektu planów finansowych na 2021 r. (zał. nr 2).
Zarząd postanowił o przekazaniu do jednostek organizacyjnych Powiatu i Wydziału
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach w/w informacji.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVI/221/2020 w sprawie
zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVI/222/2020 w sprawie
wprowadzenia i stosowania „Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania
niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych”
obowiązującej w Powiecie Siedleckim (zał. nr 4).
Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVI/223/2020 w sprawie
wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVI/224/2020 w sprawie
zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu
siemiatyckiego (zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:


rozpatrzył wniosek Panów: Sławomira Dobrowolskiego – radnego Gminy
Suchożebry i Tadeusza Nasiłowskiego – sołtysa wsi Podnieśno o ujęcie
w budżecie powiatu na 2021 r. zadania budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i ul. Spokojnej w miejscowości
Podnieśno. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na
wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej
i ul. Spokojnej w miejscowości Podnieśno,



wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Wójtowi Gminy Kotuń kostki
betonowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni przy budowie chodnika oraz zatok
autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego
działki ewid. nr: 359/7, 359/8 w terminie 24.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie przyłącza
gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach ewid.
nr: 359/7, 359/8 na okres 24.09.2020 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 indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W
(działka ewid. nr 196) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1146/2
w miejscowości Łysów, określając parametry techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na
działce ewid. nr 817,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3665W
(działka ewid. nr 317/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 112
w miejscowości Ptaszki, określając parametry techniczne,



zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 538) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 949/1
w miejscowości Stok Lacki,



wyraził zgodę Wójtowi Gminy Korczew na wykonanie remontu istniejącego
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3601W do działki ewid. nr 91
w miejscowości Laskowice,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid.
nr 382) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 375/9
w miejscowości Niwiski w terminie 17.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



wyraził zgodę na wykonanie przejścia na posesję na działce ewid. nr 80/7 z drogi
powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
64 na okres 1.10.2020 r. – 31.12.2035 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego zasilającego budynek na
działce ewid. nr 64 w terminie 1.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 125/2,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid.
nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 511/9
w miejscowości Niwiski,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu budowy telekomunikacyjnej
podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa,



zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3624W
(działka ewid. nr 63/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 79
w miejscowości Pluty,



zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W
(działka ewid. nr 248) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 249
w miejscowości Nakory, określając parametry techniczne,



wyraził zgodę Wójtowi Gminy Kotuń na lokalizację w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne oświetlenia ulicznego,



wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wodynie na lokalizację w pasie drogi
powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie oświetlenia ulicznego,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W
w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce
ewid. nr 748 na okres 24.09.2020 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 3647W
w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 748 w terminie 24.09.2020 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



wyraził zgodę Wójtowi Gminy Paprotnia na lokalizację w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Paprotnia oświetlenia ulicznego,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb
Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu przebudowy gazociągi średniego
ciśnienia.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie uzgodnił koncepcję zagospodarowania terenu dla
zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki
Kosiorki na odcinku Błogoszcz – Stok Lacki” (zał. nr 8).

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wycinki samosiewek drzew
i krzewów z pasów drogowych dróg powiatowych w 2020 r. (zał. nr 9).

Ad. pkt 12, 13, 14, 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować zapytanie do radcy prawnego, czy
kierownik PCPR mając upoważnienie w uchwale nr LXXIII/181/2020 Zarządu Powiatu
w Siedlcach z dnia 3 czerwca br. oraz upoważnienie nr 13/2020 z dnia 25 maja br. powinien
przedkładać Zarządowi Powiatu do akceptacji projekty aneksów i umowy z w/w punktów.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2019 r. (zał. nr 10),



informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2019/2020 (zał. nr 11)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


informację z działalności za 2019 r. Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (zał. nr 12),



sprawozdanie z działalności za 2019 r. Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie (zał. nr 13),



informację z przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2020/2021 (zał. nr 14)

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

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu (bez
dróg) – stan na 1.09.2020 (zał. nr 15).

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (zał. nr 16)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o odstąpieniu od naliczenia kar umownych
firmie „AKTIN” sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 38 Sosnowiec – w związku z umową z dnia
17 sierpnia 2020 r. dotyczącą zadania „Dostawa do Starostwa Powiatowego w Siedlcach
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego w ramach
projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
(zał. nr 17).

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych
rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na
terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 18).

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wystąpienia Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą

w Wodyniach (zał. nr 19) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 22
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXVI/225/2020 w sprawie
wskazania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, w którym będzie
naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego
emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne (zał. nr 20).

Ad. pkt 23
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 21):


przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Golf nr rejestracyjny
WL 85658, nr VIN WVWZZZ1HZVPO56837 z wartością początkową 350 zł brutto
określoną przez rzeczoznawcę,



dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa),
poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu
zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej
Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt 24
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 –
2023 (zał. nr 22) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 25
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 23)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.

Ad. pkt 26
Radny Pan Grzegorz Miezianko wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości
zamontowania tablicy prowadzącej U3A na łuku drogi powiatowej Siedlce – Korczew przed
mostem na rzece Liwiec. Zarząd poparł wniosek radnego.
Na tym protokół zakończono.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Protokółował Jan Kołodyński

