SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES
OD 30 WRZEŚNIA DO 18 LISTOPADA 2020 ROKU
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 30 września 2020 r.
1. Rozpatrzenie wniosków:
 Pana Marka Gorzały – Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o ujęcie
w budżecie powiatu na 2021 r. zadań:
1. Remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku Przesmyki – Pniewiski,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Olszanka na odcinkach
w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie, Ostoje,
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów- Hruszew – Tokary – Drażniew –
Laskowice na odcinku Łysów – Hruszew,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Stary Bartków,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki,
 Pana Grzegorza Pomikło – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r.
zadań:
1. Wykonanie remontu drogi powiatowej 3667W od miejscowości Krzesk Majątek
do miejscowości Izdebki Kośmidry,
2. Naprawa chodnika w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa w ciągu drogi powiatowej
nr 2050W na długości ok. 1,4 km,
3. Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Krzesk Majątek w tym
fragmentu ścieżki rowerowej na odcinku od Kościoła do Cmentarza Parafialnego (około
0,4 km),
 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie Powiatu na 2021 r.
zadań:
1. Naprawa chodnika przy ul. Lipowej w Zbuczynie,
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej 3667W z przepustami i poboczem
od wsi Kośmidry do wsi Krzesk na terenie gm. Zbuczyn oraz wykonanie chodnika
w miejscowości Kośmidry do szkoły w Izdebkach Kosnach,
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 1,8 km w ciągu drogi powiatowej 3655W
z poszerzeniem pasa drogowego dla pieszych i rowerzystów na odcinku od wsi Pluty,
Daćbogi do wsi Śmiary,
 Pana Marka Gorzały – Przewodniczącego Rady Powiatu i Pani Jolanty Franczuk –
radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania:
1. Wykonania remontu drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od mostu w Rogóźcu do
końca wsi Suchodół Wielki,
 Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r.
zadań:
1. Remont drogi powiatowej w miejscowości Krzesk – Majątek – Izdebki – Kośmidry
o długości ok. 2,8 km,
2. Drugi etap remontu drogi w miejscowości Krzesk Królowa Niwa – Tęczki
ok.1,8 km wraz z odwodnieniem w miejscowości Tęczki,
3. Remont drogi od skrzyżowania w miejscowości Łęcznowola do granicy powiatu
ok.1,9 km (zgłoszono jako powodziówka),
4. Remont drogi w miejscowości Borki – Wyrki około 0,7 km,
5. Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 3666W w miejscowości
Tarcze o dł. ok. 0,7 km,
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o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania polegającego na wykonaniu remontu
drogi powiatowej nr 3602W na odcinku z Koszewnicy (od mostu) do wsi Pieńki
(w kierunku DK2) z uwzględnieniem budowy ronda na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr 3602W i nr 3659W oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3602W na odcinku od przejazdu kolejowego do Niepublicznego Przedszkola Leśne
Skrzaty w Koszewnicy,
o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2021r. przebudowy drogi powiatowej
nr 3628W na odcinku od mostu w Rogóźcu do drogi wojewódzkiej 698 – odcinek
przechodzący przez wsie Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka Biernaty,
Wójta Gminy Siedlce o ujęcie w budżecie powiatu na 2021r. zadania polegającego
na przebudowie drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice
na odcinku od drogi wojewódzkiej 698 do skrzyżowania z drogą powiatową 3631W,
Proboszcza Parafii w Wołyńcach o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania
budowy parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wołyńce,
sołtysa wsi Wólka Leśna o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3631W we wsi
Wólka Leśna, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą
gminną,
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego KOSEM o ujęcie w budżecie powiatu
na 2021 r. zadania polegającego na wykonaniu chodnika łączącego miejscowości
Izdebki Kosny i Izdebki Kośmidry,
Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r.
zadań:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody – Osiny Górne wraz
z wykonaniem chodnika w m. Mokobody o dł. 0,8 km,
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W
na odcinku Świniary - Dmochy o dł. ok. 1 km,
Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od Zaliwia Szpinki do skrzyżowania
dróg powiatowych w m. Zaliwie Piegawki o dł. 1 km wraz z budową chodnika
w m. Zaliwie Szpinki oraz wykonaniem zjazdów do posesji po drugiej stronie jezdni,
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3661W
na odcinku od m. Męczyn do m. Wólka Proszewska o dł. 1,3 km wraz
z przeprojektowaniem mostu na rzece Liwiec,
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki
o dł. 0,8 km,
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w miejscowości Świniary
o dł. 1 km,
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany
Żmichy o dł. 1 km,
Wójta Gminy Wodynie w sprawie przejęcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z opłatą za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3649W w miejscowości Wola Serocka,
GAZ sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12c Błonie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur
Ø 110,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3605W w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) poprzez
umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Ø 110,
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Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Żeliszewie w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka ewid. nr 621) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie zjazdu indywidualnego do nieruchomości stanowiącej
działkę ewid. nr 211 w miejscowości Żeliszew Podkościelny,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93), w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 291/2,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy
na działce ewid. nr 291/2,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 405/4,
PWiK Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu
lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Domanickiej w Siedlcach,
Miasta i Gminy Mordy w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3666W (działka ewid. nr 214) w celu budowy sieci wodociągowej – przejście
poprzeczne oraz przyłącze wodociągowe,
Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała
w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3945W (działka
ewid. nr 797/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 569/2 w miejscowości
Czerniejew,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na dobudowie ganku do
budynku mieszkalnego zlokalizowanego częściowo na działce ewid. nr 185
w miejscowości Stara Dąbrówka,
o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadań:
Przebudowa drogi 3632W wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej na odcinku
Pruszyn od skrzyżowania z drogą woj. 698 do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3631W,
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W
na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą
powiatową numer 3617W,
Utwardzenie drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Wólka Leśna na odcinku
ok. 0,12 km,
Pani Jolanty Franczuk – radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2021 r. zadań:
Remont chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach,
Remont chodników i jezdni ulic w Mordach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pustej,
Sienkiewicza.
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 przekazać do Wydziału Dróg wnioski dotyczące inwestycji zgłoszonych do
wykonania w 2021 r. na drogach powiatowych, celem opracowania zestawienia
zbiorczego do wykorzystania przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r.,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka ewid. nr 52) poprzez umieszczenie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 71
na okres: 1.01.2021 r. – 31.12.2048 r. (kontynuacja decyzji nr D.6852.197.2018
z dnia 15.10.2018 r. Ustalił wysokość opłaty za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rur Ø 110
– przecisk pod drogą w terminie 5 – 6.10.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec (działki ewid. nr: 424/19, 452) poprzez umieszczenie
sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Ø 110,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W (działka ewid.
nr 621) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 211
w miejscowości Żeliszew Podkościelny w terminie 2.10.2020 r. ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn do zasilania
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 291/2 w terminie 1.10.2020 r. ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Jasionka (działka ewid. nr 93) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid.
nr 291/2 na okres 1.10.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 405/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu lokalizacji przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Domanickiej w Siedlcach,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 214) w celu budowy sieci wodociągowej – przejście poprzeczne
oraz przyłącze wodociągowe,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu budowy telekomunikacyjnej linii
kablowej – linia światłowodowa,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidulnego z drogi powiatowej nr 3945W
(działka ewid. nr 797/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 569/2
w miejscowości Czerniejew, określając parametry techniczne,
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wyraził zgodę na wykonanie prac polegających na dobudowie ganku
do budynku mieszkalnego zlokalizowanego częściowo na działce ewid. nr 185
w miejscowości Stara Dąbrówka.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Siedlce o ujęcie
w planie inwestycyjnym Gminy Siedlce na 2021 rok niżej wymienionych zadań:
 przebudowa drogi gminnej Stok Lacki - Ujrzanów na odcinku od
ul. Majowej do drogi krajowej nr 2. Przedmiotowa droga stanowi przedłużenie
drogi powiatowej nr 3666W wyremontowanej w bieżącym roku. Odgrywa dla
mieszkańców Gminy Siedlce i powiatu ważną rolę stanowiąc połączenie
miejscowości Stok Lacki z miejscowością Ujrzanów. Jej obecny zły stan
techniczny uniemożliwia sprawne poruszanie się pojazdów stwarzając
zagrożenie w ruchu drogowym.
Ponadto droga stanowi objazd awaryjny w przypadku wystąpienia kolizji
na drodze wojewódzkiej nr 698 lub krajowej nr 2,
 budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stok Lacki
ul. Pałacowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Przedmiotowy
chodnik stanowić będzie kontynuację wykonanego przez Gminę Siedlce
chodnika przy ul. Majowej. Ponadto zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo
ruchu pieszego zarówno mieszkańcom miejscowości jak i wychowankom SOSW
w Stoku Lackim.
2.

Przyjęcie informacji nt. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w 2019 r.

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w 2019 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania składników majątkowych
po zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zagospodarowanie składników majątkowych
zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie z wnioskiem komisji
inwentaryzacyjnej z dnia 31.08.2020 r.
5. Rozpatrzenie prośby dyrektora WLKS Nowe Iganie o przekazanie z zasobów
zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach maszyny
jednostacyjnej do ćwiczeń „SZULTKA Gym Line”.
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Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Ludowego Klubu
Sportowego Nowe Iganie maszyny jednostacyjnej „Szultka Gym Line” po wcześniejszym
przyjęciu jej na stan Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zgodnie z wnioskiem komisji
inwentaryzacyjnej z dnia 31.08.2020 r.
6. Odstąpienie od naliczenia kary umownej dla firmy SED-BUD sp. z o.o. Siedlce
ul. Brzeska 116.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od obciążania karą umowną firmy SEDBUD sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 116.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z
Ponadpodstawowych w Mordach.

czynności

likwidacyjnych

Zespołu

Szkół

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z czynności związanych z likwidacją Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
8. Zaopiniowanie projektu aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt aneksu do arkusza organizacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 7 października 2020 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVIII/226/2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2020 r.
2. Dokonanie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2020 r. Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu postanowił dokonać korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego.
Dokonano korekty w § 1. ust. 2. Jest: „określonych tabelą nr 2 do uchwały Nr
LXXXVI/220/2020 z dnia 23 września 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Winno być:
„określonych tabelą nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/226/2020 z dnia 7 października 2020 roku
Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Tak zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego Zarząd Powiatu
przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
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Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały przekazanego pismem OR.0022.27.2020 z dnia
24 września br.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVIII/227/2020 w sprawie zmiany planu
wydatków na zadania w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVIII/228/2020 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej
na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVIII/229/2020 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych
na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXVIII/230/2020 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
7. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr
535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 332/25 w miejscowości
Stok Lacki,
 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości
Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej
dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 230,
 BUDGAR sp. z o.o. Siedlce ul. Rybacka 11 w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 230 – przecisk poprzeczny
pod drogą,
 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka
(działka ewid. nr 67/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka
(działka ewid. nr 67/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego budynek gospodarczy na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 296,
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w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W
(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1082/1
w miejscowości Zbuczyn,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe
Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 384/4,
Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała
w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej
podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa,
Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała
poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr
535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 332/25 w miejscowości
Stok Lacki, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W
w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) poprzez umieszczenie sieci
wodociągowej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 230
na okres 8.10.2020 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) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 230 – przecisk poprzeczny pod drogą
w terminie 8.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4 w terminie
8.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 67/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działkach
ewid. nr: 67/5, 68/4, 69/4 na okres 8.10.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 296,
8








zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3638W
(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1082/1
w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 121/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 384/4,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu prowadzenia robót polegających na
budowie telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa
w terminie 22-23.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej
podziemnej linii kablowej na okres 22.10.2020 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.

8. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 3 do arkusza organizacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.
9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyznania nagród dyrektorom podległych
placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagród z okazji
Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom:
 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w wysokości 3 000 zł,
 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w wysokości 3 000 zł.
10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
Zarząd powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 21 października 2020 r.
1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/231/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.
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2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/232/2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2020 r.
3. Rozpatrzenie wniosków:
 o nieodpłatne przekazanie drewna na rzecz Gminy Korczew,
 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości
Golice-Kolonia gm. Siedlce”,
 Gminy Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej,
 ŁUKA sp. jawna ul. Ujrzanowska 14 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu
budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na
działce ewid. nr 1684/2,
 KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 14, w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego
średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
1684/1,
 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr
361) obręb Strzała, w celu budowy napowietrznej telekomunikacyjnej linii
kablowej – przejście poprzeczne nad drogą linii światłowodowej,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr:
185/15, 185/16,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. nr
289) obręb Smolanka w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
865/1,
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka ewid. nr 557), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 405
w miejscowości Grodzisk,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Farad ul. Szkolna 18 Józefów w sprawie zadysponowania pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3602W (działka ewid. nr 437/1) obręb Żeliszew Duży,
w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego SN 15 kV dla
potrzeb elektrowni fotowoltaicznej,
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dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1703,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy sieci
wodociągowej PE Ø 110,
Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów
w celu umieszczenia na istniejącej podbudowie słupowej, linii kablowej,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego (działka ewid. nr 296),
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza wodociągowego (działka ewid. nr 296).

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Urzędu Gminy w Korczewie
0,5 m3 drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowościach: Drażniew,
Mogielnica,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości
Golice-Kolonia gm. Siedlce”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu
w Siedlcach nr D.6853.1.126.2020 z dnia 26.08.2020 r.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 21.10.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę
za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 21.10.2020 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu budowy przyłącza
gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 1684/2 na okres 21.10.2020 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 3669W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia do zasilania
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1684/1 w terminie 21.10.2020 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 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała, w celu budowy napowietrznej
telekomunikacyjnej linii kablowej – przejście poprzeczne nad drogą linii
światłowodowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr:
185/15, 185/16,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
(działka ewid. nr 289) obręb Smolanka w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 865/1,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W
(działka ewid. nr 557), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 405
w miejscowości Grodzisk, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 437/1) obręb Żeliszew Duży, w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego SN 15 kV dla potrzeb elektrowni
fotowoltaicznej,
wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1703,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy sieci
wodociągowej PE Ø 110,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
(działka ewid. nr 144) obręb Grabianów w celu umieszczenia na istniejącej
podbudowie słupowej, linii kablowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego (działka ewid. nr 296) na okres 22.10.2020 r. – 31.12.2040 r.,
ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za
każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego (działka ewid. nr 296)
w terminie 22.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości
w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/233/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej
na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.
12

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/234/2020 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg
gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej
na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/235/2020 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych.
7. Rozpatrzenie prośby kierownika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach
o zakup nowego samochodu ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Wydziału Dróg Starostwa
Powiatowego w Siedlcach wyraził zgodę na zakup nowego samochodu ze środków
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Zapoznanie z zestawieniem złożonych wniosków do projektu budżetu Powiatu
Siedleckiego na 2021 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem złożonych wniosków do projektu budżetu
Powiatu Siedleckiego na 2021 r.
9. Przyjęcie informacji o rozdysponowanych środkach finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w III kwartale 2020 r. na zadania
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Zarząd Powiatu przyjął informację o rozdysponowanych środkach finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w III kwartale 2020 r. na
zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marioli Panasiuk – pełniącej obowiązki
Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności jednostki podczas nieobecności w pracy kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/236/2020 w sprawie udzielenia
Pani Marioli Panasiuk – pełniącej obowiązki Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki podczas nieobecności w pracy
kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
11. Rozpatrzenie prośby Kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ dotyczącej najmu miejsca parkingowego przed budynkiem
Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Kierownika Delegatury w Siedlcach
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu
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miejsca parkingowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach na okres jednego
roku, tj. na czas określony od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., ustalając czynsz na 2021 r.
w wysokości 114,29 zł netto miesięcznie.
12. Podjęcie decyzji w sprawie instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne zawrą
umowy o zarządzanie PPK.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby jednostki organizacyjne Powiatu we własnym
zakresie dokonały wyboru instytucji finansowej i zawarły umowę o zarządzanie PPK.
Zarząd Powiatu nie dokona wyboru instytucji finansowej dla jednostek organizacyjnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu
graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego” przeprowadzonego uchwałą
Nr LXXXII/218/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/237/2020 w sprawie unieważnienia
konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”
przeprowadzonego uchwałą Nr LXXXII/218/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia
26 sierpnia 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/238/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/239/2020 w sprawie upoważnienia
do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
16. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody rocznej
za 2019 r. dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
17. Przyjęcie propozycji utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2021 r.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję utworzenia na obszarze Powiatu
Siedleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2021 r. Przyjęto propozycję utworzenia następujących punktów:
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Punkt 1 - w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 – jego
prowadzenie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym
konkursie ofert z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
Punkt 2 - w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 – jego
prowadzenie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym
konkursie ofert z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego,
Punkt 3 - mobilny w dwóch lokalizacjach: - w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Mordach,
ul. Kilińskiego 9 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41.

18. Rozpatrzenie prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe
Iganie o przyjęcie korekty oferty do zadania: organizacja zawodów sportowych
o charakterze ponadpowiatowym.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu
Sportowego Nowe Iganie postanowił o przyjęciu korekty oferty do do zadania: organizacja
zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym.
19. Przyjęcie zmian Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce w realizacji zadania
publicznego „Szachowa rywalizacja w środowisku wiejskim”.
Zarząd Powiatu przyjął korektę Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce dotyczącą
realizacji zadania publicznego „Szachowa rywalizacja w środowisku wiejskim”.
20. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu – wg stanu na 20.10.2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu – wg stanu na
20.10.2020 r.
21. Przyjęcie projektu protokołu uzgodnień w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości
Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu przyjął projekt protokołu uzgodnień w sprawie zbycia z zasobu
Powiatu Siedleckiego nieruchomości położonej w mieście Mordy, oznaczonej jako działki nr:
1970,
1971,
1974/2,
1974/3,
1974/4,
1975/2,
1975/3,
1979.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia członkostwa Powiatu Siedleckiego ze
Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr LXXXIX/240/2020 w sprawie wypowiedzenia
członkostwa Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą
w Wodyniach.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 4 listopada 2020 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XC/241/2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2020 rok.
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2. 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 XC/242/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział
01005 w 2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XC/243/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział
71095 w 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości
w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XC/244/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XC/245/2020 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie własności nieruchomości.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
8. Zagospodarowanie składników majątkowych po zlikwidowanym Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie umową darowizny 485 kg ekogroszku
o wartości 315,25 zł Miastu i Gminie Mordy oraz na zdjęcie z ewidencji magazynowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach po jego przekazaniu.
9. Likwidacja środków trwałych.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację środków trwałych: wiata sprzętowa Nr
inwentarzowy I/102-1/1/5/3 o wartości początkowej 10 916,22 zł oraz linia energetyczna Nr
inwentarzowy I/211-1/1/5/16 o wartości początkowej 14 364,18 zł poprzez dokonanie ich
rozbiórki oraz zdjęcie z ewidencji ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach
po dokonaniu ich fizycznej likwidacji.
10. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Związku Spółek Wodnych w Siedlcach o nieodpłatne
przekazanie pługa odśnieżnego.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Związku Spółek Wodnych
w Siedlcach o nieodpłatne przekazanie pługa odśnieżnego wyraził zgodę na przekazanie
umową darowizny na rzecz Związku Spółek Wodnych w Siedlcach pługa odśnieżnego o numerze
inwentarzowymi/743-4/5/4/17 i wartości początkowej 10,99 zł oraz na zdjęcie z ewidencji
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach, po jego przekazaniu.
11. Zaopiniowanie aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował aneks nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021.
12. Przyjęcie porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz
Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na obszarze Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych
w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach w sprawie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej na obszarze Powiatu Siedleckiego.
13. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wodynie zawieranego w celu realizacji przez Powiat
zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia z Gminą Wodynie zawieranego w celu
realizacji przez Powiat Siedlecki zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
14. Przyjęcie porozumienia z Miastem i Gminą Mordy zawieranego w celu realizacji przez
Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia z Miastem i Gminą Mordy zawieranego
w celu realizacji przez Powiat Siedlecki zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej.
15. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W
(działka nr ewid. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 353/1,
356/1 w miejscowości Krzesk-Majątek,
 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (działki nr
ewid.: 249/3, 249/5), na okres 04.11.2020 r. – 31.12. 2045 r.,
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w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej, na działkach nr ewid.: 249/3, 249/5, w terminie 04.11.2020 r.,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ewid. 1151/4, w terminie 04.11.2020 r.,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek plebanii zlokalizowany
na działce nr ewid. 1151/4, na okres 04.11.2020 r. – 31.12. 2050 r.,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435),
w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza
kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku komunalnego
zlokalizowanego na działce nr ewid. 817, w terminie 04.11.2020 r.,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435), poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek komunalny
na działce nr ewid. 817, na okres 04.11.2020 r. – 31.12.2050 r.,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W
w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ewid. 38), w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na działkach nr ewid.: 11, 13, 5, 17/1, 17/2, 19, 21,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W
(działki nr ewid.: 96, 185/1) w miejscowości Korczew, w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV zasilającego nieruchomość na
działce nr ewid. 1220/2,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ewid. 339) w miejscowości Strusy, w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działkach nr ewid.: 318/3, 318/2,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
(działka nr ewid. 650) w miejscowości Korczew, w celu budowy
telekomunikacyjnego rurociągu kablowego,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ewid.: 253, 155/1), w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci wodociągowej, w terminie 06.11.2020 r,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Błogoszcz (działki nr ewid.: 253, 155/1), poprzez umieszczenie odcinka sieci
wodociągowej, na okres 06.11.2020 r. – 31.12.20250 r.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W
(działka nr ewid. 1044/1) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 353/1,
356/1 w miejscowości Krzesk-Majątek, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), poprzez umieszczenie
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przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (działki nr
ewid.: 249/3, 249/5), na okres 04.11.2020 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 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ewid. 1341), w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej, na działkach nr ewid.: 249/3, 249/5 w terminie 04.11.2020 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości
Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce nr ewid. 1151/4, w terminie 04.11.2020 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka nr ewid. 1176/1), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek plebanii zlokalizowany na
działce nr ewid. 1151/4, na okres 04.11.2020 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 3652W
w
miejscowości
Olszyc
Szlachecki
(działka
nr
ewid.
435),
w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza
kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku komunalnego
zlokalizowanego na działce nr ewid. 817 w terminie 04.11.2020 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka nr ewid. 435), poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek komunalny na działce nr
ewid. 817 na okres 04.11.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę za pierwszy rok
zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa
drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W
w miejscowości Skwierczyn Lacki (działka nr ewid. 38), w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na działkach nr ewid.: 11, 13, 5, 17/1, 17/2, 19, 21, ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3934W
(działki nr ewid.: 96, 185/1) w miejscowości Korczew, w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV zasilającego nieruchomość na
działce nr ewid. 1220/2, ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka nr ewid. 339) w miejscowości Strusy, w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działkach nr ewid.: 318/3, 318/2, ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
(działka nr ewid. 650) w miejscowości Korczew, w celu budowy
telekomunikacyjnego rurociągu kablowego, ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ewid.: 253, 155/1), w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci wodociągowej, w terminie 06.11.2020 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 (działki nr ewid.: 253, 155/1), poprzez umieszczenie
odcinka sieci wodociągowej na okres 06.11.2020 r. – 31.12.20250 r., ustalił
opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy
kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem.

16. Zapoznanie z Informacją dotyczącą stanu przygotowania placówki medycznej przed
jesienno-zimową falą zakażeń koronawirusem:
 SPZOZ Siedlce,
 Mazowiecki Szpital Wojewódzki.
Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją dotyczącą stanu przygotowania placówki
medycznej przed jesienno-zimową falą zakażeń koronawirusem:
 SPZOZ Siedlce,
 Mazowiecki Szpital Wojewódzki.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 13 listopada 2020 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCI/246/2020 w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 –
2024. Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 wraz z załącznikami do uchwały Zarząd
Powiatu postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu
Siedleckiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCI/247/2020 w sprawie projektu uchwały
budżetowej na rok 2021 Powiatu Siedleckiego. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok
2021 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień
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31 października br. oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do
realizacji w 2021 r. Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem
zaopiniowania,
 Radzie Powiatu w Siedlcach.
3. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid.
nr 291/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
publicznego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3
w miejscowości Mościbrody,
 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej
działkę ewid. nr 56/2 w miejscowości Kaczory,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 70/2,
 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.
nr 1229) do działki ewid. nr 1405 obręb Kotuń,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją
światłowodową w miejscowości Sobicze gmina Zbuczyn, (działka ewid. nr
382)”,
 Media Telekom sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 74 Siedlce w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr
361) obręb Strzała ul. Długa, w celu budowy napowietrznej telekomunikacyjnej
linii kablowej na istniejącej podbudowie słupowej,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
OKTM Wycinki Osowskie ul. Wrzosowa 24 w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3644W (działka ewid. nr 695/3) obręb Nowe
Iganie,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działki ewid. nr:
808/2, 475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
214/5 obręb Przygody,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W (działka ewid. nr
140) obręb Paprotnia w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
178,
 w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 3633W do
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 253/7 obręb Ługi Rętki,
 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3611W (działka ewid. nr 52)
do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 54/3 obręb Suchożebry,
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Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu
której wystąpiła firma Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazowego średniego
ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 197/2,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W w miejscowości Jagodne (działki
ewid. nr: 21/2, 128/1, 51/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 21/3,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpiło
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne
(działka ewid. nr 182/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 83,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 826) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 631,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 85/1,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr:
274, 275, 276,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid.
nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu do działki
ewid. nr 451 w miejscowości Kaczory,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1546)
w celu budowy sieci gazu średniego ciśnienia,
KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 14, w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia,
Gminy Skórzec w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3653W (działka ewid. nr 647) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 1028 w miejscowości Trzciniec.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid.
nr 291/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
publicznego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 400/3
w miejscowości Mościbrody w terminie 18-19.11.2020 r., ustalił opłatę za
zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3654W
(działka ewid. nr 380/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 56/2
w miejscowości Kaczory, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy
przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 70/2,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid. nr
1229) do działki ewid. nr 1405 obręb Kotuń, określając parametry techniczne,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa linii kablowej SN
15 kV z kanalizacją światłowodową w miejscowości Sobicze gmina Zbuczyn,
(działka ewid. nr 382)” w zakresie objętym decyzją Zarządu nr
D.6853.1.60.2020 z dnia 22.04.2020 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała ul. Długa, w celu budowy napowietrznej
telekomunikacyjnej linii kablowej na istniejącej podbudowie słupowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3644W
(działka ewid. nr 695/3) obręb Nowe Iganie w celu budowy linii kablowej SN,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
(działki ewid. nr: 808/2, 475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 214/5 obręb Przygody,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W
(działka ewid. nr 140) obręb Paprotnia w celu budowy przyłącza kablowego
elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 178,
zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 3633W do
nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 253/7 obręb Ługi Rętki, określając
parametry techniczne,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3611W (działka ewid. nr
52) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 54/3 obręb Suchożebry,
określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza
gazowego średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 197/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W
w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 21/2, 128/1, 51/1) w celu budowy
przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na
działce ewid. nr 21/3,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Osiny Górne (działka ewid. nr 182/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 83,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka ewid. nr 826) w celu budowy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 631,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
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kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
85/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Nasiłów (działka ewid. nr 160) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr:
274, 275, 276,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid.
nr 380/1) w celu prowadzenia robót polegających na remoncie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 451 w miejscowości Kaczory w terminie
21.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1546) w celu budowy sieci gazu
średniego ciśnienia na okres 30.11.2020 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 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie
30.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3653W
(działka ewid. nr 647) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1028
w miejscowości Trzciniec, określając parametry techniczne.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na
terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCI/248/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych.
5. Rozpatrzenie wniosku o pomoc w „udrożnieniu” szlaku kajakowego na rzece Liwiec.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę o pomoc w „udrożnieniu” szlaku kajakowego na
rzece Liwiec postanowił, aby wystosować pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z prośbą o przychylenie się do propozycji zawartej w piśmie dot. „udrożnienia”
szlaku kajakowego.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom
z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady.
7. Rozpatrzenie prośby radnego gminy Siedlce o nieodpłatne przekazanie destruktu
asfaltowego w ilości 30 t. na naprawę drogi gminnej – ul. Parkowej w Żelkowie Kol.
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Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę radnego gminy Siedlce dotyczącą nieodpłatnego
przekazania destruktu asfaltowego, nie wyraził zgody na przekazanie destruktu – osobie
prywatnej nie ma możliwości przekazania.
8. Rozpatrzenie prośby z-cy Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planie budżetu powiatu
na 2021 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3656W, za cmentarzem
w miejscowości Domanice.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na ujęcie w projekcie budżetu powiatu na 2021 r.
zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3656W, za cmentarzem w miejscowości Domanice.
9. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Siedlce o nieodpłatne przekazania destruktu
asfaltowego w ilości 50 t do naprawy dróg gminnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, na nieodpłatne przekazanie Wójtowi Gminy Siedlce
destruktu asfaltowego w ilości 1 samochód, do naprawy dróg gminnych.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania
form doskonalenia nauczycieli w 2021 r.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2021 r. Zarząd postanowił o przekazaniu
powyższego projektu uchwały Rady Powiatu organizacjom związkowym zrzeszającym
nauczycieli, do zaopiniowania.
11. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Mokobodach o wsparcie finansowe zakupu
materiałów do poduszek-serc dla pacjentek po mastektomii.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora GOK w Mokobodach postanowił
o wsparciu finansowym kwotą 1000 zł zakup materiałów do poduszek-serc dla pacjentek po
mastektomii.
12. Rozpatrzenie prośby WLKS Nowe Iganie o ufundowanie 6 pucharów dla najlepszych
klubów i województw, które będą wręczane podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia
LZS w zapasach w stylu klasycznym.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę WLKS Nowe Iganie postanowił o wsparciu
finansowym kwotą 600 zł zakup 6 pucharów dla najlepszych klubów i województw, które
zostaną wręczone podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu
klasycznym w dniach 27 – 29 listopada 2020 r.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 18 listopada 2020 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCII/249/2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2020 r.
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2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w
zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCII/250/2020 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
w 2021 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
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