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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES 

OD 2 WRZEŚNIA DO  23 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 2 września 2020 r. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania przyłącza światłowodowego w budynku 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy z firmą EXATEL S.A.                           

ul. Perkuna 47 w Warszawie na dotychczasowych warunkach na okres 3 lat, tj. na czas 

określony od dnia 19.09.2020 r. do dnia 18.09.2023 r., ustalając czynsz od dnia 19.09.2020 r. 

do dnia 31.12.2020 r. w wysokości 389,35 zł netto miesięcznie. Czynsz waloryzowany będzie 

od 2021 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 

ogłaszany w MP przez Prezesa GUS.   

 

4. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla projektu pn. „Rozbudowa dróg 

powiatowych nr: 3940W, 3615W w miejscowościach: Krześlin, Krześlinek, 

Kownaciska”. 

 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla 

zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3940W, 3615W w miejscowościach: Krześlin, 

Krześlinek, Kownaciska”. 

 

5. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
 

            Zarząd Powiatu zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia gminom                    

z terenu powiatu realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 

zimowy 2020/2021. 

 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Wojciecha Skolimowskiego – radnego Gminy Przesmyki o ujęcie                             

w budżecie powiatu na 2021 r. przebudowy drogi powiatowej nr 3663W na 

odcinku Łysów – Hruszew oraz budowy chodnika przez wieś Łysów, 
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 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości 

Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 1062/2, 1215/6) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu średniego 

ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości 

Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 1062/2, 1215/6) 

poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia, 

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

nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 1320/2 w miejscowości Niwiski, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu 

na 2021 r. przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Mokobody, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu 

na 2021 r. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na                                      

ul. Podlaskiej i ul. Spokojnej w miejscowości Podnieśno, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3636W (działka 

ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3                                   

w miejscowości Mościbrody, 

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

Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

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

Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej w miejscowości 

Skórzec, 

 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Skolimowskiego – radnego Gminy 

Przesmyki o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. przebudowy drogi powiatowej 

nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew oraz budowy chodnika przez wieś 

Łysów. W latach 2018/2019 opracowano dokumentację projektową na 

rozbudowę drogi nr 3663W na odcinku Łysów – Hruszew o dł. 2650 m.                       

W sierpniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego 

zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa weryfikacja 

wniosków, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                        

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 

1062/2, 1215/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie gazociągu 

średniego ciśnienia w terminie 3 – 6. 09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                             

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) oraz Białki (działki ewid. nr: 

1062/2, 1215/6) poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia na okres 
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6.09.2020 r. – 31.12.2070 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

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

nr 559) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 1320/2 w miejscowości Niwiski w terminie  

4.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                                      

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia, 

 rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie                                    

w projekcie budżetu Powiatu na 2021 r. przebudowy i remontu dróg 

powiatowych na terenie Gminy Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o ujęcie                                    

w projekcie budżetu Powiatu na 2021 r. budowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i ul. Spokojnej w miejscowości 

Podnieśno. Opracowywana jest dokumentacja dotycząca powyższej inwestycji, 

a następnie podjęta zostanie stosowna decyzja o jej realizacji,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 291/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3               

w miejscowości Mościbrody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                             

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia w terminie  

7.09.2020 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 Pruszynek (działki ewid. nr: 140, 177/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia na okres 8.09.2020 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, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany sieci gazowej w miejscowości Skórzec 

w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.105.2020 

z dnia 8 lipca 2020 r., 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Korczew drewna z wycinki               

4 szt drzew (2,24 m3) rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 

3617W w miejscowości Knychówek i 3936W w miejscowości Mogielnica.    

 

7. Przyjęcie: 

 informacji o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r., 

 informacji nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2019 r. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął:  

 informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach na inwestycje 

drogowe ze źródeł zewnętrznych przez Powiat Siedlecki w 2020 r., 
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 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w 2019 r. 

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

merytorycznej Komisji. 

 

8. Przyjęcie projektu porozumienia nr 1/2020 w sprawie dofinansowania ze środków 

własnych Powiatu Węgrowskiego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej 

mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach, 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 

         Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia nr 1/2020 w sprawie dofinansowania ze 

środków własnych Powiatu Węgrowskiego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej 

mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach, 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach                               

o ufundowanie pucharu Starosty Siedleckiego dla laureata w konkursie „Znam Powiat 

Siedlecki”. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił ufundować, za kwotę do 300 zł puchar Starosty 

Siedleckiego, za zajęcie I miejsca w konkursie „Znam Powiat Siedlecki”.  

 

10. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o zwiększenie 

dotacji podmiotowej na 2020 r. o kwotę 295 000 zł.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie dotacji podmiotowej na 2020 r. dla Domu 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach o kwotę 295 000 zł. Dotacja wydatkowana 

zostanie na rozliczenie zobowiązań w stosunku do pracowników oraz dokonanie niezbędnych 

zakupów materiałów i usług.  

 

11. Wolne wnioski. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił odpowiedzieć na ofertę sprzedaży nieruchomości przez 

firmę Orange Polska, położonej w Siedlcach przy ul. Murarskiej 13. Zarząd Powiatu 

postanowił zaproponować Orange Polska – właścicielowi powyższej nieruchomości kwotę 

750 000 zł za jej zbycie. Ostateczna decyzja w sprawie zakupu nieruchomości podjęta zostanie 

przez Radę Powiatu w Siedlcach. Zarząd Powiatu nie wyraża zainteresowania zakupu budowli 

typu garaż blaszany oraz urządzeń typu rozdzielnia i tablice rozdzielcze, klimatyzacja, 

wentylacja system ppoż.  

             Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek członka Zarządu Pana Grzegorza Miezianko, 

o wycofanie udziałów Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny                           

z siedzibą w Wodyniach. Wydział Promocji i Rozwoju przygotuje stosowne dokumenty                             

w przedmiotowej sprawie.     

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 9 września 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Powiat Siedlecki oczami dziecka”. 
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            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXV/219/2020 w sprawie przeprowadzenia 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Siedlecki oczami dziecka”. 

 

2. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały                             

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.  

 

         Zarząd Powiatu zatwierdził zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych                       

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały                          

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.  

Zarząd postanowił o przekazaniu jednostkom organizacyjnym Powiatu i wydziałom Starostwa 

Powiatowego zatwierdzone zasady i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, do wykorzystania przy opracowaniu 

projektu budżetu. 

 

3. Podjęcie decyzji w sprawie darowizny nieruchomości położonej w mieście Mordy, 

oznaczonej jako działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3, 1979 

– na rzecz Miasta i Gminy Mordy. 

 

           Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości położonej                              

w mieście Mordy, oznaczonej jako działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 

1975/3, 1979 o łącznej powierzchni 0,3457 ha wraz z zabudowaniami – na rzecz Miasta i Gminy 

Mordy. Wartość nieruchomości z budynkami – 365 563 zł. Nieruchomość przeznaczona 

zostanie na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Mordy, tj. Dom Spokojnej Starości, 

żłobek i siłownię, co stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Cel darowizny winien być zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia  

2028 r. W przypadku niezrealizowania celu darowizny w określonym terminie lub 

wykorzystania nieruchomości na cel inny niż wskazany w umowie, darowizna podlega 

odwołaniu.  

 

4. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w sprawie 

dotacji celowej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący dotacji celowej na wykonywanie 

konserwacji urządzeń melioracyjnych postanowił o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie 

dotacji celowej spółkom wodnym. Zarząd zaproponował kwotę dotacji - 50 000 zł. 

 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3647W (działka 

ewid. nr 376) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 505                                        

w miejscowości Wodynie, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 
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 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Suchożebry (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości 

Suchożebry (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości 

Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 2642/2 w miejscowości 

Hołubla, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) poprzez umieszczenie 

sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości 

Rzążew (działka ewid. nr 584/5) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości 

Rzążew (działka ewid. nr 584/5) poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn., 

 mieszkańców wsi Zaliwie Szpinki i Zaliwie Piegawki o ujęcie w projekcie 

budżetu na 2021 r. zadań: 1. Wykonanie chodnika oraz wjazdów z kostki 

brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki, 

2. Wykonanie chodnika oraz wjazdów z kostki brukowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Piegawki. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 376) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 505                        

w miejscowości Wodynie, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                           

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn                             

w terminie  10.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W                                         

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 430/4, 427/1) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn na okres 10.09.2020 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 3611W                                               

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 52) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn w terminie  

11.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                          

w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie 



7 
 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 53/3 na okres 11.09.2020 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 3617W                                           

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 2642/2                       

w miejscowości Hołubla w terminie  10-11.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie  

10.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W i nr 3633W                                        

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 538, 326/4) poprzez umieszczenie 

sieci gazowej średniego ciśnienia na okres 10.09.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W                                             

w miejscowości Rzążew (działka ewid. nr 584/5) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania 

budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 104/2, 105/1 w terminie  

10.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W                                         

w miejscowości Rzążew (działka ewid. nr 584/5) poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego na 

działkach ewid. nr: 104/2, 105/1 na okres 10.09.2020 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, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Zaliwie Szpinki i Zaliwie Piegawki                           

o ujęcie w projekcie budżetu na 2021 r. zadań: 1. Wykonanie chodnika oraz 

wjazdów z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3661W                                            

w miejscowości Zaliwie Szpinki, 2. Wykonanie chodnika oraz wjazdów z kostki 

brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie 

Piegawki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r. 

 

6. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 

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

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacyjnego 

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

 

7. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.   

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami komisji Rady Powiatu.                              
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 23 września 2020 r. 

 

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

2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVI/220/2020 w sprawie                              

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

2. Przyjęcie informacji dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wyliczenia 

skutków finansowych i ujęcia w założeniach do projektu planów finansowych na                    

2021 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął informację dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz 

wyliczenia skutków finansowych oraz postanowił o ujęciu w założeniach do projektu planu 

finansowego na 2021 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 LXXXVI/221/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian 

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 

01005 w 2020 r.  

 

4. 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. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVI/223/2020 w sprawie wyrażenia opinii                        

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

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych na terenie powiatu siemiatyckiego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVI/224/2020 w sprawie zaopiniowania 

propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu siemiatyckiego. 

 

7. 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, 
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 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. nr 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 
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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 w 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. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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. 

nr 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, 
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 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. 

 

8. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki na odcinku 

Błogoszcz – Stok Lacki”. 

 

            Zarząd Powiatu uzgodnił koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki na 

odcinku Błogoszcz – Stok Lacki”. 

 

9. Zapoznanie z informacją dotyczącą wycinki samosiewek drzew i krzewów z pasów 

drogowych dróg powiatowych w 2020 r. 

 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wycinki samosiewek drzew                            

i krzewów z pasów drogowych dróg powiatowych w 2020 r.  

 

10. 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, 
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 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. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2019 r., 

 informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2019/2020 

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

Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację z działalności za 2019 r. Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, 

 sprawozdanie z działalności za 2019 r. Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, 

 informację z przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2020/2021 

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

merytorycznych Komisji.                          

 

11. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu (bez dróg) – stan na 1.09.2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu (bez dróg) – stan na 

1.09.2020. 

 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu 

współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

13. 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”. 
 

            Zarząd Powiatu 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”. 
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14. 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.  

 

        Zarząd Powiatu 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. 

 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu Siedleckiego 

ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

 

          Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu 

Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach i skierował 

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

 

16. 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.  

 

          Zarząd Powiatu 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. 

 

17. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                                

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                      

w Siedlcach samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, nr rejestracyjny                           

WL 85658, 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. 

 

18. 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. 

 

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

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 
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            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. 

 

 

                                                                                                       STAROSTA 

                                                                                              /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


