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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES 

OD 12 CZERWCA DO 28 SIERPNIA 2020 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 12 czerwca 2020 r. 

 

1. Przyjęcie: 

 informacji nt. prowadzonych inwestycji i remontów w 2020 r. w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach i jednostkach organizacyjnych Powiatu, 

 informacji nt. gospodarki łowieckiej prowadzonej w roku gospodarczym 

2019/2020 na terenie Powiatu Siedleckiego i działań podjętych w kierunku 

zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich liczba w Powiecie Siedleckim. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

 nt. prowadzonych inwestycji i remontów w 2020 r. w Starostwie Powiatowym                  

w Siedlcach i jednostkach organizacyjnych Powiatu, 

 nt. gospodarki łowieckiej prowadzonej w roku gospodarczym 2019/2020                          

na terenie Powiatu Siedleckiego i działań podjętych w kierunku zmniejszenia 

stanu pogłowia dzików oraz ich liczba w Powiecie Siedleckim 

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

merytorycznych Komisji. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 17 czerwca 2020 r. 

 

1. Zapoznanie z informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s                   

w Wodyniach, przedstawioną przez Prezesa Zarządu Spółdzielni. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z/s w Wodyniach, przedstawioną przez Prezesa Zarządu Spółdzielni. 

 

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 LXXV/186/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                       

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

71095 w 2020 r.  

 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXV/187/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                    

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

71012 w 2020 r.  

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXV/188/2020 w sprawie wyrażenia opinii                              

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

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXV/189/2020 w sprawie wyrażenia opinii                           

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

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXV/190/2020 w sprawie wyrażenia opinii                          

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

 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 Firmy DROMACC ul. Goworowska 31a/5 Ostrołęka o uzgodnienie koncepcji 

zagospodarowania terenu dla projektu „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”, 

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

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

nr 520/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 477, 

 PHU ELKA ul Pańska 23 Kosów Lacki, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2)                       

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn          

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 477, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 583) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 153/1                        

w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                           

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 181) w celu budowy 

przyłącza do sieci wodociągowej dla potrzeb budynku usługowego na działce 

ewid. nr 183/1, 

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

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

pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 90 PE w pasie drogi 

powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków Kolonia”, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości 

Wodynie (działka ewid. nr 376) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 483/2), 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                           

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 376) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 483/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 671, 381/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV                                               

do nieruchomości na działce ewid. nr 380/4, 
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 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka 

ewid. nr 671) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 380/4, 

 CUKROCHURT sp. z o.o. Siedlce ul. Karowa 22 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 93) w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 841 w miejscowości 

Jasionka, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                           

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

kanalizacyjnego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 90/1, 

 Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w planach budżetowych wykonania 

remontu nawierzchni betonowej w ciągu drogi powiatowej nr 3633W                                    

w m. Borki Wyrki, 

 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 3640W w miejscowości Rzążew (działka 

ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek komunalny na działkach ewid. nr: 104/2, 105/1, 

 OLAN sp. z o.o. Żabokliki ul. Korczewska 57 w sprawie lokalizacji zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 915)                                      

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 440 w miejscowości Krześlin, 

 Gminy Kotuń w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                    

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie linii 

kablowej na podbudowie słupowej, 

 NEA NET Siedlce ul. Brzeska 97A w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej 

na podbudowie słupowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                         

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 64.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:   

 zaopiniował pozytywnie z uwagami koncepcję zagospodarowania terenu dla 

projektu pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na                        

ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”. W ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowej należy uwzględnić pominięte zjazdy na działki nr: 308, 310/1, 311, 

(dwa zjazdy istniejące), 341/16, 341/19, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W                                          

w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 477 na 

okres 30.06.2020 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 2258W                                            

w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 477 w terminie 30.06.2020 r., ustalił opłatę 
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za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 583) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 153/1                    

w miejscowości Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                       

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr181) w celu budowy 

przyłącza do sieci wodociągowej dla potrzeb budynku usługowego na działce 

ewid. nr 183/1, 

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

ciśnienia Ø 90 PE w pasie drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków 

Kolonia”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach                                   

nr D.6853.1.77.2019 z dnia 10.07.2019 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W                                          

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 376) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 

483/2) na okres 8.07.2020 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 3647W                         

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 376) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 483/2 w terminie 8.07.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,  

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                      

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 671, 381/1) w celu prowadzenia 

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

nieruchomości na działce ewid. nr 380/4 w terminie 17 - 18.06.2020 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                             

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr 671, 380/1) poprzez umieszczenie 

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

380/4 na okres 18.06.2020 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 3636W (działka ewid. 

nr 93) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 841                      

w miejscowości Jasionka w dniu 11.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                       

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

kanalizacyjnego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 90/1, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zbuczyn o uwzględnienie w planach 

budżetowych wykonania remontu nawierzchni betonowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 3633W w m. Borki Wyrki. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W                       

w miejscowości Rzążew (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy przyłącza 
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elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek komunalny 

na działkach ewid. nr: 104/2, 105/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 915) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 440                           

w miejscowości Krześlin, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                    

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie linii 

kablowej na podbudowie słupowej na okres 23.06.2020 r. – 31.12.2030 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                         

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej na podbudowie 

słupowej w terminie 22 - 23.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                         

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 64.  

 

8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zabezpieczenia drogi powiatowej nr 3654W, 

przebiegającej przy działkach nr: 1011/2, 1032/1 obręb Łupiny, przekazanego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach pismem OR.0004.33.2020. 

 

           Zarząd Powiatu zaakceptował projekt pisma, będący odpowiedzią na wniosek z dnia                    

9 marca br., dotyczący zabezpieczenia drogi powiatowej nr 3654W, przebiegającej przy 

działkach nr: 1011/2, 1032/1 obręb Łupiny. Wniosek przekazany został przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach pismem OR.0004.33.2020 z dnia 26 maja br. 

wraz z uchwałą nr XIV/93/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja br.  

 

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie 

bezpłatnego przejęcia zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie 

majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne przejęcie przez Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie 

majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 

wykaz przedmiotów. 

 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci 

szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego i skierował do 

zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
 

11. Przyjęcie projektu 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.  
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        Zarząd Powiatu przyjął projekt 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.  

 

12. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Korczew o bezpłatne przekazanie materiałów 

promocyjnych dot. Powiatu Siedleckiego dla Punktu Informacji Turystycznej                                 

w Korczewie. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne przekazanie Wójtowi Gminy Korczew 

materiałów promocyjnych dotyczących Powiatu Siedleckiego, dla Punktu Informacji 

Turystycznej w Korczewie. 

 

13. Zapoznanie z odpowiedzią Pani Anny Duras – Z-cy Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii na wniosek o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami                            

w związku z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Pani Anny Duras – Z-cy Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na wniosek o zniesienie obszarów objętych 

ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim. 

 

14. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.  

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

15. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku do Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków                            

w Warszawie celem uzyskania zgody na usunięcie 4 szt. drzew będących w ewidencji 

Urzędu – wywrotów i złomów na terenie Ośrodka. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na złożenie wniosku do Delegatury w Siedlcach 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzyskania zgody na usunięcie czterech szt. 

drzew (świerk pospolity) będących w ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków pod numerami 

inwentaryzacyjnymi: 63, 64, 175, 182.  

 

16. Rozpatrzenie prośby Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich o udostępnienie 

w okresie 10 – 16.10.2020 r. wraz z dostępem do bieżącej wody i energii elektrycznej 

obiektu ZSP w Mordach, na potrzeby 1 batalionu czołgów/ 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich.  
 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostepnienie Dowództwu 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich w okresie 10 – 16 października br. wraz z dostępem do bieżącej wody i energii 

obiektu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach ul. 3 maja 2, na potrzeby 1 batalionu 

czołgów/21 Brygady Strzelców Podhalańskich, w celu realizacji przedsięwzięcia 

szkoleniowego.    

 

17. Wolne wnioski. 
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            Zarząd Powiatu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Suchożebry na wykonanie w drodze 

powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica progów zwalniających.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 24 czerwca 2020 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVI/191/2020 w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

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 LXXVI/192/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                 

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

71095 w 2020 r.  

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVI/193/2020 w sprawie wyrażenia opinii                               

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

 

4. Przyjęcie rozliczenia przez gminę Suchożebry II transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-c styczeń – kwiecień 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Dróg do zajęcia stanowiska w sprawie rozliczenia 

II transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych za m-c styczeń – 

kwiecień 2020 r., przedłożone przez Gminę Suchożebry, uwzględniając dane ze Stacji 

Meteorologicznej w Siedlcach dotyczące temperatury i opadów atmosferycznych w dniu                        

29 stycznia 2020 r.  

 

5. Rozpatrzenie prośby Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej o zawarcie umowy 

użyczenia działek będących własnością Powiatu Siedleckiego, na których w ramach 

projektu współpracy „Wspólnie - Aktywie - Lokalnie - Kulturalnie” będą posadowione 

drewniane tablice informacyjne. 

 

           Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia działek będących 

własnością Powiatu Siedleckiego, na których w ramach projektu współpracy „Wspólnie – 

Aktywie – Lokalnie – Kulturalnie” będą posadowione drewniane tablice informacyjne. 

 

6. 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 
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mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach, 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 

7. Uzgodnienie koncepcji dla projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Żeliszew Duży, gmina Kotuń” w zakresie skrzyżowania drogi gminnej nr 360333W                 

z drogą powiatową nr 3602W. 

 

            Zarząd Powiatu zaopiniował z uwagami koncepcję zagospodarowania terenu dla 

zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży, gmina Kotuń”                                  

w zakresie skrzyżowania drogi gminnej nr 360333W z drogą powiatową nr 3602W Żeliszew 

Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2”. 

 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka nr ewid. 665) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 714/4              

w  m. Wołyńce,  

 w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3634W w m. Wólka Wiśniewska na działki ewid.nr: 529, 529/1, 

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

w Warszawie, ul. Równoległa 4A, w imieniu której wystąpił: PAK 

Przedsiębiorstwo Usługowe Stok Lacki – Folwark, ul. Siedlecka 111A                  

w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.135.2019 

z dnia 09.10.2019 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W 

(działka nr ewid. 559) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 511/9                  

w m. Niwiski,  

 Zakładu Elektrycznego, Dąbrówka Ług, ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowościach: Pruszyn, 

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

polegających na budowie skrzynki sterującej oświetleniem drogowym, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w m. Golice (działka nr ewid. 699/1),  

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz złącza kablowego 

zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej, 

 Elmaz Usługi Elektryczne, ul. Ogińskich 25 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w m. Golice (działka nr ewid.699/1),  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV oraz złącza kablowego zasilającego rozdzielnię 

sygnalizacji świetlnej, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka nr ewid. 504) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 145/1                        

w m. Grubale, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka nr ewid. 249/1) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 201/2,                         

204/2 w m. Paprotnia,  

 w sprawie wykonania remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3666W w m. Grubale, na działkę nr ewid. 127/1. 
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           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 665) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 714/4                        

w miejscowości Wołyńce, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska, na działkę ewid. nr: 

529, 529/1, 

 zmienił decyzję Zarząd Powiatu w Siedlcach Nr D.6853.1.135.2019 z dnia 

09.10.2019 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny, 

zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia 24.06.2020 r., 

stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W 

(działka ewid. nr 559) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 511/9                     

w miejscowości Niwiski, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                            

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

prowadzenia robót polegających na budowie skrzynki sterującej oświetleniem 

drogowym  w terminie 2.07.2020 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  Golice (działka ewid. nr 699/1), poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość oraz złącza 

kablowego zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej, na okres 25.06.                         

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 3617W                                            

w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV oraz 

złącza kablowego zasilającego rozdzielnię sygnalizacji świetlnej w terminie 

25.06.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 145/1                        

w miejscowości Grubale, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 201/2        

i 204/2 w miejscowości Paprotnia, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3666W w m. Grubale, na działkę nr ewid. 127/1. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 8 lipca 2020 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/194/2020 w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie powiatu na 2020 r.  
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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 LXXVII/195/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian 

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

71095 w 2020 r.    

 

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

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/196/2020 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 powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/197/2020 w sprawie powołania komisji ds. 

ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/198/2020 w sprawie powołania komisji ds. 

ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej. 

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/199/2020 w sprawie wyrażenia opinii                    

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

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej        

na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/200/2020 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych.  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVII/201/2020 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg 

gminnych.  
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9. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 176/1                      

w miejscowości Domanice Kol., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 132) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 731                         

w miejscowości Zbuczyn, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) 

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø 110 o dł. 13,5 mb 

– przecisk pod drogą, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w celu 

wykonania remontu zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid.: 529, 

529/1 w miejscowości Wólka Wiśniewska, 

 o utwardzenie drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz                            

ul. Dębowa wzdłuż działki nr ew. 155/7 o dł. ok. 40 m., 

 radnego Gminy Skórzec w sprawie budowy chodnika w miejscowości 

Trzciniec, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót polegających                         

na budowie przyłącza wodociągowego, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

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

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działki ewid. nr: 1005, 

1006, 1007, 1008, 1009), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości 

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

na budowie   przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

(działki ewid. nr: 1005, 1006, 1007, 1008, 1009), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid. nr 424/2), 

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

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

Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25 PE, zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 771/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 83/2                    

w miejscowości Paprotnia, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii oświetlenia 

ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości Zbuczyn.  

 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 176/1                   

w miejscowości Domanice Kol., określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 132) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 731                       

w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                     

w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) w celu budowy sieci 

gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø 110 o dł. 13,5 mb – przecisk pod drogą, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W w celu 

wykonania remontu zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid.: 529, 

529/1 w miejscowości Wólka Wiśniewska w dniu 6.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na utwardzenie żużlem odcinka drogi powiatowej nr 3633W                     

w miejscowości Błogoszcz ul. Dębowa wzdłuż działki nr 155/7, o długości                  

ok. 40 m, 

 rozpatrzył wniosek radnego gminy Skórzec w sprawie budowy chodnika                       

w miejscowości Trzciniec. Ze względu na wąski pas drogowy nie ma możliwości 

wykonania normatywnego chodnika. W kilku miejscach odległość od krawędzi 

jezdni do granicy pasa drogowego wynosi ok. 0,6 m – 0,8 m. W związku z tym 

należy wykonać dokumentację projektową i pozyskać niezbędne grunty do 

budowy chodnika. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej 

na budowę chodnika o długości ok. 1180 m wyniesie ok. 70000 zł. Zarząd 

Powiatu stoi na stanowisku, aby mieszkańcy (właściciele działek) podpisali                     

z Powiatem umowę użyczenia celem pozyskania gruntu na chodnik, a Wójt 

Gminy zobowiązał się do partycypacji w kosztach, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                      

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego w dniu 9.07.2020 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

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

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działki ewid. nr: 

1005, 1006, 1007, 1008, 1009) na okres 9.07.2020 r. – 31.12.2060 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                       

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

polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego (działki ewid. nr: 1005, 1006, 1007, 1008, 1009) w dniu 

11.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                          

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego (działka ewid.           nr 

424/2) na okres 9.07.2020 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, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                     

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia Ø 25 PE, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 771/2, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3929W 

(działka ewid. nr 249/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 83/2                   

w miejscowości Paprotnia określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę na budowę linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej 

nr 3656W w miejscowości Zbuczyn ul. Lipowa.   

  

10. Zapoznanie z odpowiedzią Pana Bogdana Konopki – Głównego Lekarza Weterynarii 

na wniosek o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami w związku                                                   

z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim.  

 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Pana Bogdana Konopki – Głównego 

Lekarza Weterynarii na wniosek o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami w związku                        

z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim.   

 

11. Przyjęcie sprawozdań z działań podejmowanych w roku 2019: 

 na terenie Powiatu Siedleckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni                                 

w Sokołowie Podl., Nadzów Wodny w Łosicach, 

 na terenie powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego, 

otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta Stołecznego Warszawy przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Warszawie, Nadzór 

Wodny w Mińsku Maz., 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na obszarach powiatów: łukowskiego, 

bialsko podlaskiego, siedleckiego, radzyńskiego, łosickiego, 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze Powiatu Siedleckiego. 
 

             Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2019: 

 na terenie Powiatu Siedleckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni                                 

w Sokołowie Podl., Nadzów Wodny w Łosicach, 

 na terenie powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego, 

otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta Stołecznego Warszawy przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Warszawie, Nadzór Wodny 

w Mińsku Maz., 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na obszarach powiatów: łukowskiego, 

bialsko podlaskiego, siedleckiego, radzyńskiego, łosickiego, 

 na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze Powiatu Siedleckiego 

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

Rady Powiatu. 

 

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji mienia Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 
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            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                          

w Mordach na dokonanie fizycznej likwidacji przez utylizację składników majątku ruchomego 

będących na stanie majątkowym w/w szkoły, wymienionych w wykazach załączonych do pisma 

D/234/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. za wyjątkiem pozycji: 11, 14-15, 20-25, 28-29, 89, 153, 

174, 178, wymienionych w wykazie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych                 

i prawnych do likwidacji. Wymienione pozycje niepodlegające likwidacji przejmie Wydział 

Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Siedlcach podczas przejmowania 

majątku Zespołu Szkół, na który nie znajdą się chętni do jego przejęcia. 

 

13. Rozpatrzenie prośby Prezydenta Miasta Siedlce o wyrażenie zgody na dysponowanie 

nieruchomością – działka nr 104 obręb 49 na cele budowlane, w związku                                            

z koniecznością wykonania remontu budynku Urzędu Miasta przy Skwerze 

Niepodległości 2 w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę Prezydentowi Miasta Siedlce na dysponowanie 

zabudowaną nieruchomością położoną w Siedlcach przy Skwerze niepodległości 2 oznaczoną 

w ewidencji gruntów jako działka nr 104 obręb 49, której Powiat Siedlecki jest 

współwłaścicielem w 121/3084 części, na cele budowlane w związku z koniecznością 

wykonania remontu budynku Urzędu Miasta Siedlce. Wyrażenie zgody na dysponowanie w/w 

nieruchomością na cele budowlane nie oznacza zgody Powiatu Siedleckiego na partycypację 

w kosztach planowanego przez Miasto Siedlce remontu.    

 

14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-

Wychowawczemu w Stoku Lackim zbędnych składników majątku ruchomego, 

będących na stanie majątkowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                            

w Mordach na przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim 

zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie majątkowym Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach, wymienionych w załączniku do pisma Nr D/232/01/20 z dnia 

25 czerwca 2020 r.  

 

15. Rozpatrzenie prośby Prezydenta Miasta Siedlce o wyrażenie zgody na wycinkę 3 szt. 

drzew oraz krzewów z nieruchomości o numerze ewidencyjnym 104 obręb 49, której 

współwłaścicielem jest Powiat Siedlecki. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił: 

 wyraził zgodę Prezydentowi Miasta Siedlce na wycinkę drzew i krzewów oraz na 

dokonanie nasadzeń w ramach kompensacji przyrodniczej, zgodnie z załącznikiem do 

pisma PR-RI.7011.8.2019 z dnia 30.06.2020 r., 

 koszty wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych poniesie Miasto Siedlce we 

własnym zakresie. 

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 21 lipca 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. 
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            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVIII/202/2020 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 w dniu                    

29 lipca br. 

 

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 w dniu 29 lipca br. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

leasingowego na zakup ciągnika. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu w dniu 29 lipca br. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego                        

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

Powiatu w dniu 29 lipca br. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat 

powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXVIII/203/2020 w sprawie powołania komisji 

ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej. 

 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Korczew o bezpłatne udostepnienie 6 szt. betonowych kręgów 

odzyskanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3929W, 

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

748, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka ewid. 

nr 38/1) poprzez umieszczenie złącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

oświetlenie uliczne, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka ewid. 

nr 38/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie złącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego w energię elektryczną oświetlenie uliczne, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpiła firma TASTA Usługi Techniczno-Handlowe                                            

ul. Poniatowskiego 29 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

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

w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 219/2, 

 „MG Tech” Siedlce ul. Czerwonego Kapturka 20 w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 

nr 3608W na działkę ewid. nr 511/9 w miejscowości Niwiski, gmina 

Mokobody”, 

 AXAN RETAIL sp. z o.o. sp. k. Bielany Żyłki ul. Słoneczna 5 w sprawie 

lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

2708/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2642/2 w miejscowości 

Hołubla, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 221                          

w miejscowości Łupiny, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 602) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość nr ewid 436, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3650W w miejscowości Rudnik Duży (działka 

ewid. nr 491) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 436, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki 

ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn    

0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid 308/8, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie (działka ewid. 

nr 491) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego oświetlenie uliczne, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie (działka ewid. 
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nr 491) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia 

w energię elektryczną oświetlenia ulicznego, 

 Gminy Paprotnia w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                               

nr 3624W w celu budowy zjazdu publicznego do nieruchomości nr ewid. 369             

w miejscowości Koryciany, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Budowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew”, 

 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 (działka ewid. nr 253), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 144, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W (działka 

ewid. nr 880) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 884, 887                                 

w miejscowości Krześlinek, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3938W (działka 

ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1160/22                           

w miejscowości Zbuczyn, 

 BUDOINSTAL ul. Elizy Orzeszkowej 37 Węgrów w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działki ewid. 

nr: 250, 93/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji 

sanitarnej, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W na działkę ewid. nr 400/1                           

w miejscowości Mościbrody gmina Wiśniew”. 
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Korczew 6 szt. betonowych 

kręgów odzyskanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3929W, 

 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 nieruchomość na działce ewid.                    

nr 748 na okres 22.07.2020 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 3647W                                          

w miejscowości Kamieniec (działka ewid. nr 747) w celu prowadzenia robót 

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

gospodarczy na działce ewid. nr 748 w terminie 22.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                                         

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 38/1) poprzez umieszczenie złącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego oświetlenie uliczne na okres 22.07.2020 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 3674W                                           

w miejscowości Jagodne (działka ewid. nr 38/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie złącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię 
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elektryczną oświetlenie uliczne w terminie 22.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                      

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

gazowego średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 219/2, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                

z drogi powiatowej nr 3608W na działkę ewid. nr 511/9 w miejscowości Niwiski, 

gmina Mokobody”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 2708/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2642/2 

w miejscowości Hołubla, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 833) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 221                         

w miejscowości Łupiny, określając parametry techniczne, 

   zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W                                     

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid 436 na okres 

21.07.2020 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 3650W                                             

w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 491) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 436 w terminie 21.07.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                          

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                                

nr ewid 308/8 na okres 21.07.2020 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 3659W                                            

w miejscowości Bojmie (działka ewid. nr 491) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

oświetlenie uliczne w terminie 21.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                           

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 307/22, 308/3, 669) w celu 

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

w terminie 21.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                         

w miejscowości Bojmie (działka ewid. nr 491) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną oświetlenia 

ulicznego na okres 21.07.2020 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 3624W w celu budowy 

zjazdu publicznego do nieruchomości nr ewid. 369 w miejscowości Koryciany 

w dniach 22 – 23 lipca br., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew” w zakresie objętym 

decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.49.2020 z dnia 3 czerwca 

br., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                  

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 144, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3617W 

(działka ewid. nr 880) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 884, 887 

w miejscowości Krześlinek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3938W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                               

nr 1160/22 w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Uziębły (działki ewid. nr: 250, 93/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie kanalizacji sanitarnej w terminie 24.07.2020 – 6.08.2020, ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3636W na działkę ewid. nr 400/1 w miejscowości Mościbrody 

gmina Wiśniew”. 

 

8. Rozpatrzenie prośby dyrektora PWiK w Siedlcach o wyrażenie zgody na dysponowanie 

nieruchomością  - działka nr 104 obręb 49 w Siedlcach, na cele budowlane. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji s-ka z o.o. 

w Siedlcach na dysponowanie zabudowaną nieruchomością położoną w Siedlcach przy 

Skwerze Niepodległości 2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 104 obręb 49, której 

Powiat Siedlecki jest współwłaścicielem w 121/3084 części, na cele budowlane w związku                        

z koniecznością wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla 

potrzeb odwodnienia w/w terenu oraz zabezpieczenie odbioru ścieków sanitarnych z budynku 

Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2, zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. Zarząd zobowiązał Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji s-ka z o.o. w Siedlcach 

do odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt nawierzchni do stanu pierwotnego, po 

zakończeniu budowy.    

 

9. Zaakceptowanie wniosku dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                

w Chlewiskach o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Siedleckiego na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

 

             Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożony przez dyrektora Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach, wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska                               

i gospodarki wodnej.  
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10. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o wyrażenie zgody na usunięcia                                 

3 świerków rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na usunięcie trzech świerków rosnących w bezpośrednim 

sąsiedztwie Ośrodka.  

 

11. Zapoznanie z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                                       

w Siedlcach, zawartym w piśmie nr OR.1711.1.2020 z dnia 20 lipca br. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Siedlcach, zawartym w piśmie nr OR.1711.1.2020 z dnia 20 lipca br.    

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 29 lipca 2020 r. 

 

1. Przyjęcie informacji o rozdysponowanych środkach finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w II kwartale 2020 r. na zadania                                    

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął Informację o rozdysponowanych środkach finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w II kwartale 2020 roku na 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXIX/204/2020 w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

3. Ustalenie stawki wynagrodzenia ekspertów z listy MEN powołanych w skład komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

            Zarząd Powiatu ustalił stawki wynagrodzenia ekspertów z listy MEN powołanych                        

w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczycielka mianowanego w wysokości 100 zł za posiedzenie w jednej komisji dla jednego 

eksperta. 

 

4. Przyjęcie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                          

nt. przyznanych środków pomocowych do wykorzystania na terenie Powiatu 

Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego nt. ilości przyznanych środków pomocowych do wykorzystania na terenie 

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

pod obrady merytorycznej komisji. 
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5. Rozpatrzenie prośby Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii                                  

pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie organizacji wyjazdu 

młodzieży z Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Siedlce na rekolekcje – „Wakacje                           

z Bogiem”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy 

Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach o wsparcie organizacji wyjazdu 

młodzieży z Powiatu Siedleckiego oraz Miasta Siedlce na rekolekcje - „Wakacje z Bogiem”  

postanowił wesprzeć finansowo kwotą 1 500 zł wyjazd młodzieży z Powiatu Siedleckiego oraz 

Miasta Siedlce na rekolekcje - „Wakacje z Bogiem” które odbędą się w dniach 18 - 22 sierpnia.    

 

6. Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów graficznych oraz danych 

adresowych w celu umieszczenia na kalendarzu planszowym TV Wschód sp. z o.o. 

 

Zarząd Powiatu postanowił udostępnić Grupie Medialnej – Wschód  sp. z o.o. materiały 

graficzne w formie herbu Powiatu oraz dane adresowe w celu umieszczenia na kalendarzu 

planszowym. 

 

7. Rozpatrzenie wniosku o zgodę na przekazanie darowizną księgozbioru i filmów DVD 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach przez Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach 

jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie darowizną księgozbioru i filmów DVD Miejsko -

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach przez Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/4                        

w miejscowości Łączka, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                      

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

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 83/2, 

 Gminy Mokobody w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez 

umieszczenie podłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid. nr 2697/1)                           

w miejscowości Hołubla zlokalizowanego w sąsiedztwie „Pomnika 

upamiętniającego 100-letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości”, 

 Przedsiębiorstwa Budowlanego IMBAU Pruszynek 49D w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu 

włączenia sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do sieci 

istniejących, 

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

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu 
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prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza  gazu średniego ciśnienia 

do działki ewid. nr 771/2, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 771/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 765, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka 

ewid. nr 770), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

765, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1044/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 414, 419, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1044/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

działkach ewid. nr: 414, 419, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa                         

w imieniu której wystąpił Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 228/2) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 228/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                      

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do działki ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3905W 

(działka ewid. nr 624) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 663/2                        

w miejscowości Chlewiska, 

 Gminy Zbuczyn w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów publicznych z drogi 

powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 1160/29 w miejscowości Zbuczyn, 

 o przekazanie drewna w związku z wycinką drzew, które rosły na granicy działki 

nr ewid. 1313/6 graniczącej z drogą powiatową w miejscowości Zbuczyn. 
 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 697/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 189/4                        

w miejscowości Łączka, gm. Kotuń, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W               

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69), gm. Mokobody                    

w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 

dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 83/2, 

określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                               

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie 

podłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej                           

o powierzchni 0,4 m2, na okres 29.07.2020 r. – 31.12.2030 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

3618W (działka ewid. nr 2697/1) w miejscowości Hołubla, gm. Paprotnia 

zlokalizowanego w sąsiedztwie „Pomnika Upamiętniającego 100-letnią 

Rocznicę Odzyskania Niepodległości”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                               

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu włączenia sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących,                           

o powierzchni 2 m2, w terminie 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 771/2, o powierzchni 4,38 m2   w terminie 

30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 771/2 o powierzchni 0,59 m2 na okres 

30.07.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość ewid. 

nr 765, o powierzchni 8,87 m2 na okres 30.07.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

    zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                            

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) gm. Suchożebry, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie  przyłącza  kablowego niskiego 

napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce  ewid. nr 765,                     

o powierzchni 23,99  m2 w terminie 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

    zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                            

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) gm. Zbuczyn, 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość ewid. nr 414, 419 o powierzchni 2,83 m2 na okres 29.07.2020 r. 

– 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz 
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ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                              

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W                                            

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1044/1) gm. Zbuczyn, 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

414, 419 o powierzchni 57,77 m2, w terminie 29.07.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W               

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503, 228/2), gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia ø 25PE zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 228/1, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                  

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1), gm. Wiśniew w celu budowy 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na działce ewid. nr 1/2, określając warunki zezwolenia, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do nieruchomości ewid. nr 1681 w miejscowości Mordy 

ul. Kościuszki, o powierzchni 32 m2 pobocze/chodnik, jezdni do 50 %: 9 m2 w 

terminie 29 - 30.07.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3905W 

(działka ewid. nr 624) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 663/2                      

w miejscowości Chlewiska, gm. Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 

3638W (działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 

nr 1160/29 w miejscowości Zbuczyn ul. Klonowa, określając parametry 

techniczne, 

 nie wyraził zgody na przekazanie nieodpłatnie drewna w związku z wycinką 

drzew, które rosły na granicy działki ewid. nr 1313/6 w miejscowości Zbuczyn.            

 

9. Przyjęcie informacji nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego         

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu 

ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.   

 

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                     

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej 

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

Powiatu. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 5 sierpnia 2020 r. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXX/205/2020 w sprawie dokonania zmian                        

w budżecie powiatu na 2020 r.  
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2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXX/206/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXX/207/2020 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg 

gminnych. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXX/208/2020 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg 

gminnych.  

 

5. Przyjęcie:  

 Informacji SPZOZ w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 Informacji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach na 

temat funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych, 

 Informacji NFZ w Warszawie Delegatura w Siedlcach na temat aktualnego 

zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez NFZ, 

 Sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach - Żmichach za okres I półrocza 2020 roku, 

 Informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację SPZOZ w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 informację Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach na 

temat funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych, 

 informację NFZ w Warszawie Delegatura w Siedlcach na temat aktualnego 

zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez NFZ, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach - Żmichach za okres I półrocza 2020 roku, 
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 informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu. 

 

6. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach.    

               

7. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącym ustalenia 

stanu faktycznego i ewentualne podjęcie działań, mających na celu usunięcie problemu 

zalewania posesji wodą opadową z drogi powiatowej w miejscowości Wólka Soseńska. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

dotyczącym ustalenia stanu faktycznego i ewentualne podjęcie działań, mających na celu 

usunięcie problemu zalewania posesji wodą opadową z drogi powiatowej w miejscowości 

Wólka Soseńska oraz przyjął do realizacji wniosek dotyczący drogi powiatowej  w miejscowości 

Wólka Soseńska przekazany przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą NR XVI/107/2020 z dnia 

29 lipca 2020 r.  

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Dróg do przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej 

ww. sytuację oraz do kontroli stanu odtworzenia odcinka rowu w miejscowości Wólka 

Soseńska.  

 

8. Zapoznanie z pismem Dyrektora Domu nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach                       

dotyczącym sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się  i zaakceptował pismo Dyrektora Domu nad Liwcem                       

w Kisielanach – Żmichach dotyczące sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych.                                

 

9. Rozpatrzenie pisma dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie 

warunków zabudowy na działce nr 176/1 w miejscowości Tarków, gmina Przesmyki 

oraz rekultywacji stawu na działce nr 170/1 w miejscowości Tarków, gmina Przesmyki. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując pismo dotyczące postępowania administracyjnego                       

w sprawie warunków zabudowy na działce nr 176/1 w miejscowości Tarków, gmina Przesmyki 

oraz rekultywacji stawu na działce nr 170/1 w miejscowości Tarków, gmina Przesmyki  

postanowił przekazać ww. pismo zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Przesmyki. 

 

10. Rozpatrzenie prośby Miasta i Gminy Mordy o wsparcie finansowe przeznaczone na 

pokrycie kosztów wynajmu zadaszenia na scenę oraz druk plakatów i zaproszeń 

podczas organizacji obchodów 100. rocznicy wybuchu zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej, organizowanych w Mordach w dniu Święta Wojska Polskiego –                     

15 sierpnia br. 
 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Miasta i Gminy Mordy o wsparcie finansowe 

przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu zadaszenia na scenę oraz druk plakatów                          

i zaproszeń podczas organizacji obchodów 100 rocznicy wybuchu zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej, organizowanych w Mordach w dniu Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia br.  

postanowił dofinansować ww. obchody w kwocie 2000 zł. 
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11. Przyjęcie Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

Zarząd Powiatu przyjął Program współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021, po szczegółowych wyjaśnieniach Pana Starosty dotyczących planowanej kwoty na ww. 

realizację programu. 

 

12. Przyjęcie projektu aneksu nr 2/2020 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. 

 

Zarząd Powiatu przyjął Aneks nr 2/2020 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. Zapoznanie się z informacją dotyczącą rozliczenia środków finansowych przekazanych 

w 2019 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą rozliczenia środków finansowych 

przekazanych w 2019 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

przedstawioną przez Oddział PFRON w Warszawie. 

 

14. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 400/1 w miejscowości 

Mościbrody, gmina Wiśniew, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka nr ewid. 165/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91                

w miejscowości Oleksin, gm. Kotuń, 

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

w Warszawie, ul. Równoległa 4A Warszawa, w imieniu której wystąpił Gaz,               

ul. Garwolińska 3 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177), gm. 

Siedlce w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø25PE zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 258, 

 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 (działka ewid. nr 253), gm. Siedlce, 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 144, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), gm. 

Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 144, 

 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 (działka ewid. nr 253, 153/1), gm. Siedlce, 



28 
 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 153/7, 

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253, 153/1), 

gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 153/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                  

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341), gm. Skórzec w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 199/1 i 199/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                 

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 481), gm. Zbuczyn w celu budowy 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na działce ewid. nr 472, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka 

ewid. nr 289), gm. Zbuczyn, poprzez umieszczenie przyłącza kablowego                   

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość ewid. nr 201/2, 

 Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43 Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka 

ewid. nr 289), gm. Zbuczyn w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4KV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 201/2, 

 Przedsiębiorstwa Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych 

„BUDOKAN”, ul. Berka Joselewicza 2 Łosice w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki,                                

ul. Gryczna (działka ewid. nr 535, 366/27, 326/4) gm. Siedlce, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

hydrantu, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa w celu budowy 

oświetlenia ulicznego. 
 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:   

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                               

w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 400/1                  

w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew o powierzchni: pobocze 7,2 m2, 

jezdnia do 50 % szerokości – 4,5 m2 w dniu 7-8.08.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 165/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91                        

w miejscowości Oleksin, gm. Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W               

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177), gm. Siedlce w celu budowy 

przyłącza  gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 258, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 
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zlokalizowanego na działce ewid. nr 144, o powierzchni 0,35 m2, na okres 

10.08.2020 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 (działka ewid. nr 253), gm. Siedlce w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 144, o powierzchni 2 m2 w terminie 

10.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253, 153/1), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 153/7, o powierzchni 0,55 m2, na okres 

21.08.2020 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 (działka ewid. nr 253, 153/1), gm. Siedlce                               

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 153/7, o powierzchni 9 m2 w terminie 

21.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                  

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341), gm. Skórzec w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 199/1 i 199/3, 

określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                  

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 481), gm. Zbuczyn w celu budowy 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na działce ewid. nr 472, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W                               

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289), gm. Zbuczyn, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość ewid. 

nr 201/2, o powierzchni 3,01 m2, na okres 06.08.2020 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 3657W                               

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289), gm. Zbuczyn w celu 

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

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 201/2 o powierzchni 96,22 

m2 w terminie 06.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działka ewid. nr 535, 366/27, 326/4), 

gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz hydrantu, o powierzchni 57,20 m2 w terminie 

05.08.2020 – 13.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                 

w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa w celu budowy oświetlenia ulicznego 

zgodnie z umową użyczenia.   

 

15. Rozpatrzenie prośby Gminy Kotuń o nieodpłatne przekazanie destruktu asfaltowego             

z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych oraz prośby Gminy Skórzec                            

o przekazanie destruktu asfaltowego z trwającej inwestycji drogowej na terenie gminy 

Skórzec na drogach powiatowych na rzecz Gminy Skórzec. 

 

Zarząd Powiatu postanowił przekazać nieodpłatnie destrukt asfaltowy z trwających 

inwestycji na drogach powiatowych Gminie Kotuń w ilości 100 ton i Gminie Skórzec                        

w ilości 100 ton. 

 

16. Rozpatrzenie wniosku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk            

w Mordach o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego 

likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - tj. 6 szt. regałów na 

księgozbiory. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny 

Ostaszyk w Mordach o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego 

likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - tj. 6 szt. regałów na 

księgozbiory wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny ww. regałów. 

 

17. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Oświatowego w Mordach ul. Kilińskiego 13                          

o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego likwidowanego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie z załączonym wykazem. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Zespołu Oświatowego w Mordach o nieodpłatne 

przekazanie części składników majątku ruchomego likwidowanego Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie z załączonym wykazem wyraził zgodę na nieodpłatne 

przekazanie w formie darowizny części składników majątku ruchomego będącego na stanie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, wymienionych w załączonym wykazie za 

wyjątkiem pozycji: 151.(3), 161.(41), 177.(27), 311.(93), 330.(28), 331.(6), 339.(16), 343.(33), 

344.(34), 345.(36), 347.(53), 352.(27), 353.(31). 

 

18. Rozpatrzenie prośby Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy o przedstawienie analizy kosztów leasingu ciągnika                    

w porównaniu z najmem długoterminowym. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy o przedstawienie analizy kosztów leasingu ciągnika 

w porównaniu z najmem długoterminowym, informuje iż koszty najmu długoterminowego nie 

były rozpatrywane, ponieważ Zarząd Powiatu zdecydował by pozyskany ciągnik stał się 

majątkiem trwałym Powiatu i był wykorzystywany do letniego i zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, czego nie uwzględnia długoterminowy wynajem. 

 

19. Rozpatrzenie wniosku IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 

190 Warszawa  o odstąpienie od kar umownych – umowa z dnia 2 lipca 2020 r. na 

zadanie Dostawa laptopów i oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu 
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grantowego pod nazwą ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego”. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek IMAGE RECORDING SOLUTIONS                       

Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 190 Warszawa  o odstąpienie od kar umownych z tytułu opóźnienia                   

w realizacji dostawy – umowa z dnia 2 lipca 2020 r. na zadanie Dostawa laptopów                              

i oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą ”Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” postanowił 

odstąpić od naliczania kar umownych od ww. umowy  w oparciu  o przedłożone oświadczenie 

wykonawcy. 

 

20. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Ośrodka Kultury w Wiśniewie o dofinansowanie 

zakupu pamiątkowych statuetek dla uczestników XIV Mazowieckiego Festiwalu Kapel 

Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”, który odbędzie się dnia 9 sierpnia br.                       

w Wiśniewie. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Ośrodka Kultury w Wiśniewie                           

o dofinansowanie zakupu pamiątkowych statuetek dla uczestników XIV Mazowieckiego 

Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”, który odbędzie się dnia 9 sierpnia 

br. w Wiśniewie postanowił dofinansować ww. festiwal w kwocie 500 zł. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVIII/203/2020 Zarządu Powiatu             

w Siedlcach  z dnia 21 lipca 2020 roku  w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód 

i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXI/209/2020 zmieniającą uchwałę                                    

nr LXXVIII/203/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach  z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie 

powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia 

noszącego znamiona klęski żywiołowej. 

 

2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                    

o wyrażenie zgody na przekroczenie planu finansowego na 2020 rok do miesiąca 

sierpnia o 1/12 planu ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 

2020 rok oraz odpraw pracowników. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                        

w Mordach  wyraził zgodę na przekroczenie planu finansowego na 2020 rok do miesiąca 

sierpnia o 1/12 planu tj. o kwotę 90 822,00 zł ze względu na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz odpraw pracowników. 

 

3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Korczew o nieodpłatne przekazanie drewna na 

rzecz Urzędu Gminy Korczew pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Wójta Gminy Korczew o nieodpłatne przekazanie 

drewna na rzecz Urzędu Gminy Korczew pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie 
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drogowym drogi powiatowej nr 3936W w miejscowości Mogielnica wyraził zgodę na 

nieodpłatne przekazanie ww. drewna. 

 

4. Zatwierdzenie projektu Umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Domem Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt Umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim a Domem 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

 

5. Przyjęcie:  

 informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., 

 informacji na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2019 roku. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., 

 informację na temat realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach w 2019 roku. 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o przedłożenie na 

posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu. 

 

6. Rozpatrzenie prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach                

o przekazanie darowizną szafy metalowej z majątku ruchomego likwidowanego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

Zarząd Powiatu  rozpatrując prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Siedlcach o przekazanie darowizną szafy metalowej z majątku ruchomego likwidowanego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach wyraził zgodę  na nieodpłatne przekazanie                     

w formie darowizny ww. szafy o numerze ewidencyjnym 013-8-808-53-1-2. 

 

7. Rozpatrzenie wniosku Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” o przekazanie 

darowizną części składników majątku ruchomego wymienionych w ww. wniosku                       

z likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.  

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                        

o przekazanie darowizną części składników majątku ruchomego wymienionych w ww. wniosku 

z likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach wyraził zgodę na nieodpłatne 

przekazanie w formie darowizny części składników majątku ruchomego wymienionych                          

we wniosku. 

 

8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego            

w Siedlcach samochodu osobowego i  dokonanie jego fizycznej likwidacji. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki BMW o numerze  

rejestracyjnym LBI 12976  z wartością początkową 550 zł brutto określoną przez 

rzeczoznawcę, 



33 
 

 dokonanie fizycznej likwidacji ww. pojazdu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowo-

wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powierzonych zadań biblioteki powiatowej                     

za I półrocze 2020 r. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk                    

w Mordach. 

 

Zarząd Powiatu przyjął  sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań biblioteki 

powiatowej za I półrocze 2020 r. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk                      

w Mordach. 

 

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody pieniężnej w wysokości 1500 zł na XXVII 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal. 

 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Zarządu Diecezjalnego Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody pieniężnej                              

w wysokości 1500 zł na XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna 

Festiwal,  który odbędzie się w dniach 18 - 20 września 2020 r. w Siedlcach postanowił 

ufundować nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł. 

 

11. Przyjęcie informacji 18. Batalionu Dowodzenia w Siedlcach o koszcie wykonania 

sztandaru.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informację 18. Batalionu Dowodzenia w Siedlcach o koszcie 

wykonania sztandaru i wyraził zgodę na pokrycie kosztów w wysokości 8 142,57 zł. 

 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W 

(działka nr ewid. 382) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 375/9                

w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid. 467) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 368/2                   

w miejscowości Wólka Łysowska, gm. Przesmyki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 833, 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 732 

w miejscowości Łupiny, gm. Wiśniew, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody (działka 

nr ewid. 291/1), gm. Wiśniew, poprzez umieszczenie przyłącza kablowego                

nn 0,4kV zasilającego nieruchomość nr ewid. 319/7, o powierzchni 1,43 m2, na 

okres 13.08.2020 r. – 31.12.2045 r., 

 Instalatorstwa Elektrycznego ul. Północna 43, Siedlce w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody (działka 

nr ewid. 291/1) gm. Wiśniew w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce nr ewid. 319/7, o powierzchni 1,43 m2, w terminie 

13.08.2020 r., 



34 
 

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

Bandrowskiego 16 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ewid. 503, 228/2), gm. Siedlce, 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 228/1, o powierzchni                 

0,37 m2, na okres 28.08.2020 r. – 31.12.2045 r., 

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

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka nr ewid. 503, 228/2), 

gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego działkę nr ewid. 228/1, o powierzchni 4 m2,                  

w terminie 28.08.2020 r., 

 Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie                                     

ul. Starowiejska 104 w sprawie zmniejszenia z 8 m do 4 m minimalnej 

odległości usytuowania obiektu budowlanego (budynek gospodarczy                        

w granicach działki nr 497/1 i 497/2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn (działka nr ewid. 

509/1), 

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

w Warszawie, ul. Równoległa 4A, w imieniu której wystąpiła firma „TASTA” 

Usługi Techniczno-Handlowe, ul. Poniatowskiego 29 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka nr ewid. 140, 177/6), gm. Siedlce w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia Ø 25PE do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 177/3, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 

istniejącego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Jasionka, gm. Zbuczyn do nieruchomości nr ewid. 120, 

 Usług Techniczno – Handlowych „TASTA” Siedlce, ul. Poniatowskiego 29                  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 155/1), gmina Siedlce w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

wraz  z przyłączami, o powierzchni 9 m2, w terminie 14.08.2020 r., 

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

Bandrowskiego 16 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                        

nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka nr ewid. 155/1), gm. Siedlce, 

poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,               

o powierzchni 0,13 m2, na okres 14.08.2020 r. – 31.12.2045 r. 
 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:   

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3608W 

(działka nr ewid. 382) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 375/9                                            

w miejscowości Niwiski, gm. Mokobody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2044W 

(działka nr ewid. 467) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 368/2                                           

w miejscowości Wólka Łysowska, gm. Przesmyki, określając parametry 

techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka nr ewid. 833, 1024) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 732                                            

w miejscowości Łupiny, gm. Wiśniew, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Mościbrody (działka ewid. nr 291/1), gm. Wiśniew, poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid. 319/7,                         

o powierzchni 1,43 m2, na okres 13.08.2020 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 3636W w miejscowości 

Mościbrody (działka ewid. nr 291/1), gm. Wiśniew w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 319/7, o powierzchni 1,43m2 w terminie 

13.08.2020 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, 228/2), gm. Siedlce, poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na działce nr ewid. 228/1, o powierzchni 0,37 m2, na okres 28.08.2020 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, 228/2), gm. Siedlce w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

działkę nr ewid. 228/1, o powierzchni 4 m2 w terminie 28.08.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na zmniejszenie z 8 m do 4 m minimalnej odległości usytuowania 

obiektu budowlanego (budynku gospodarczego w granicach działki nr 497/1                       

i 497/2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3636W                                    

w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn (działka nr ewid. 509/1), zgodnie                                

z lokalizacją przedstawioną na załączniku mapowym, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W               

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140 i 177/6), gm. Siedlce w celu 

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia Ø 25PE  do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 177/3, określając warunki 

zezwolenia, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka, gm. Zbuczyn do nieruchomości 

nr ewid. 120, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), gm. Siedlce w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, 

o powierzchni 9 m2 w terminie 14.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1), gm. Siedlce, poprzez umieszczenie sieci 

gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami o powierzchni 0,13 m2, na okres 

14.08.2020 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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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

 

1. 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 LXXXII/210/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian 

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

01005 w 2020 r.  

 

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 LXXXII/211/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian 

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

71095 w 2020 r.  

 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/212/2020 w sprawie wyrażenia opinii                             

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

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za                            

I półrocze 2020 roku”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/213/2020 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 roku”. Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu                      

w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023 za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/214/2020 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku”. 

Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2020 roku”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/215/2020 w sprawie przedstawienia 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. 
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Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2020 roku”. Zarząd 

postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                        

w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

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

za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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

 

        Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/216/2020 w sprawie dokonania zmian                           

w budżecie powiatu na 2020 r.  
 

8. Rozpatrzenie wniosków: 

 mieszkańców wsi Oleksin o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3659W     

na odcinku od mostu na rzece Kostrzyń do skrzyżowania z drogą gminną                          

w miejscowości Żdżar, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 984/2 

w miejscowości Kotuń, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 380/1 

w miejscowości Strzała, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Cielemęc (działka ewid. nr 481) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 472, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Cielemęc (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 472, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                            

w miejscowości Głuchówek poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 266, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                              

w miejscowości Głuchówek w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 266, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3684W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 2439) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 2440/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3684W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 2439) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość nr ewid. 319/7, 

 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 

działce ewid. nr 258, 
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 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 działkę ewid. nr 258, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                      

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 249/3, 249/5), 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka ewid. nr 604/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 135/1      

w miejscowości Izdebki Kosny, 

 w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej                         

nr 3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/2, 375/3 w miejscowości Strzała, 

 w sprawie lokalizacji trzech zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej                      

nr 3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/4, 375/5, 375/6 w miejscowości Strzała, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3668W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1315/2                                         

w miejscowości Zbuczyn, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 671) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 384/4                                         

w miejscowości Nowe Opole, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 570/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 3/1                       

w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przejścia na posesję nr ewid. 3/2                         

z drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                     

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

średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach 

ewid. nr: 359/7, 359/8, 

 Gminy Sielce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3617W w miejscowościach: Golice, Golice Kol. (działki ewid. nr 699/1, 132)      

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz                      

z zasilaniem energetycznym, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 621) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 211                        

w miejscowości Żeliszew Podkościelny. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Oleksin o wykonanie remontu drogi 

powiatowej nr 3659W na odcinku od mostu na rzece Kostrzyń do skrzyżowania 

z drogą gminną  w miejscowości Żdżar. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 984/2 

w miejscowości Kotuń, określając parametry techniczne, 
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 380/1 

w miejscowości Strzała, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                          

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 481) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 472 w terminie 27.08.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                           

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 472 na okres 27.08.2020 r. – 31.12.2025 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                            

w miejscowości Głuchówek poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego dla 

potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 266 na okres 2.09.                   

2020 r. – 31.12.2025 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                

z wnioskiem, 

 zezwolił na na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                            

w miejscowości Głuchówek w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 266 w terminie 2.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3684W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2439) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 2440/1 w terminie 27.08.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3684W                                              

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2439) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid. 319/7 na okres 27.08.                   

2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                          

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

gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 258 na 

okres 27.08.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

działkę ewid. nr 258 w terminie 27.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                      

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu budowy przyłącza 
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wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 249/3, 249/5), 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka ewid. nr 604/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 135/1       

w miejscowości Izdebki Kosny, 

 zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej                      

nr 3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/2, 375/3 w miejscowości Strzała, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację trzech zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej nr 

3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/4, 375/5, 375/6 w miejscowości Strzała, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3668W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1315/2                                         

w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 671) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 384/4                                         

w miejscowości Nowe Opole, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 570/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 3/1                     

w miejscowości Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę na wykonanie przejścia na posesję nr ewid. 3/2 z drogi 

powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                     

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

średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach 

ewid. nr: 359/7, 359/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                      

w miejscowościach: Golice, Golice Kol. (działki ewid. nr 699/1, 132) w celu 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem 

energetycznym, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 621) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 211                        

w miejscowości Żeliszew Podkościelny, określając parametry techniczne. 

 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego 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. Sprzedaż 

drewna zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia zamieszczonego w Tygodniku 

Regionalnym Echo Katolickie oraz na fanpage Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

 

10. Zaopiniowanie wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 
 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatków 

motywacyjnych w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom szkół                          

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki: 
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 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r.                            

do 28 lutego 2021 r., 

  Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                      

w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

 

11. Zaopiniowanie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatku 

funkcyjnego w wysokości 60% stawki wynagrodzenia zasadniczego Panu                              

Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                      

w Stoku Lackim, na okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.                         

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

 

             Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/217/2020 w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

13. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                

w Stoku Lackim w I półroczu 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Stoku Lackim za I półrocze 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                                 

za I półrocze 2020 r., 

 informacji nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach w 2019 r., 

 informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach za I półrocze 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                  

w Stoku Lackim w I półroczu 2020 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze 2020 r., 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                                 

za I półrocze 2020 r., 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 r.,                            

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach za I półrocze 2020 r. 

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

Zarząd Powiatu przyjął:   
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 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach w 2019 r.  

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

merytorycznej Komisji. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na przygotowanie projektu 

graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXII/218/2020 w sprawie przeprowadzenia 

konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”. 

 

15. Rozpatrzenie prośby Duszpasterza Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej                                

o sfinansowanie pobytu ok. 140 osób w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                            

w Chlewiskach w dniu 22 września br.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Duszpasterza Środowisk Twórczych Diecezji 

Siedleckiej postanowił o dofinansowaniu kwotą do 3000 zł /dział 750/ pobytu 140 osób wraz                    

z poczęstunkiem w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w dniu 22 września 

br. – uczestników I Spotkania Środowisk Twórczych.  

 

16. Rozpatrzenie prośby Dowódcy 18 Batalionu Dowodzenia o ufundowanie gabloty na 

sztandar dla 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dowódcy 18 Batalionu Dowodzenia postanowił                    

o ufundowaniu za kwotę do 1880 zł gabloty na sztandar dla 18 Batalionu Dowodzenia                               

w Siedlcach.   

 

17. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Dobroczynnego w Skórcu o dofinansowanie 

loterii fantowej podczas dożynek Gminno-Parafialnych. 

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Skórzeckiego Stowarzyszenia 

Dobroczynnego w Skórcu postanowił o przeznaczeniu gadżetów będących na stanie Wydziału 

Promocji i Rozwoju Starostwa celem wsparcia loterii fantowej organizowanej w dniu                               

30  sierpnia br. podczas dożynek Gminno-Parafialnych w Skórcu.   

 

18. Przyjęcie informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2020/2021: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację nt. przygotowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021,                    

 informację nt. przygotowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                           

w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

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

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 – 2030”. 
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            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 – 2030”                

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

Powiatu. 

 

20. 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 Deawoo Matiz, o nr. rej. WSI 18W3                             

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 w Siedlcach.    

 

21. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania mienia Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach, Zespołowi Oświatowemu w Mordach.  

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie Zespołowi Oświatowemu w Mordach, 

wymienionego w załączniku nr 2 do pisma nr ZOŚ/4040/8/65/2020 z dnia 21.08.2020 r. majątku 

będącego na stanie zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

 

1. Wyrażenie zgody na likwidację materiałów będących na stanie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach zawartych w piśmie D/234/03/20 z dnia 27                        

sierpnia br. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację materiałów będących na stanie Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach zawartych w piśmie D/234/03/20 z dnia 27 sierpnia br., 

tj: 

 zbiorów bibliotecznych 1637 sztuk o ogólnej wartości księgowej 31 729,11 zł, 

 filmów DVD 23 sztuk o ogólnej wartości księgowej 836,98 zł, 

 płyt CD 17 sztuk o ogólnej wartości księgowej 1 791,55 zł, 

 licencji Small biznes 4 sztuki o ogólnej wartości księgowej 2 704,00 zł. 
 

 

                                                                                                STAROSTA 

                                                                                       /-/ Karol Tchórzewski 
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