
Protokół Nr XCVII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 30 grudnia 2020 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr XCVI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

16 grudnia 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                                

na 2021 rok. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie zmiany kategorii oraz przekazanie na rzecz 

Gminy Siedlce drogi powiatowej nr 3686W (ul. Łukowska),   

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka ewid. nr 140) 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 3632W w miejscowości Pruszynek (działka 

ewid. nr 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 90/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3646W (działka 

ewid. nr 806) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 769/12                                  

w miejscowości Czerniejew, 

 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, w celu prowadzenia, w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłączy światłowodowych, 

 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, poprzez umieszczenie przyłączy światłowodowych, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 366/24, 

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu 

Powiatu w Siedlcach nr D.6852.247.2020 z dnia 4.11.2020 r., 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił                     

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.151.2020 z dnia 

4.11.2020 r., 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

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

nr: 21/2, 128/1, 151/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

ewid. nr 21/3, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne  (działka 

ewid. nr 182/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

83, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości Osiny Górne (działka 

ewid. nr 182/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 83, 

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

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

nr 151/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce  ewid. nr 21/3. 



7. Przyjęcie propozycji sprzedaży drewna, obniżając jego cenę do 30 % pierwotnej ceny. 

8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci. 

10. Zapoznanie z odpowiedzią Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na pismo                   

Starosty Siedleckiego.  

11. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2021 do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 

2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej                                                  

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                  

w Siedlcach. 

12. Rozpatrzenie propozycji Wójta Gminy Siedlce dot. przekazania darowizny                                      

od lokalnych samorządów, w tym Powiatu Siedleckiego – w celu zakupu separatora 

osocza krwi ozdrowieńców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                                                   

i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Siedlcach.    

13. Wolne wnioski. 

  

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCVI/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 16 grudnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVII/262/2020 zmieniającą uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023                             

(zał. nr 1).   

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVII/263/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (zał. nr 2). 

 

 



 

Ad. pkt 5  

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XCVII/264/2020 w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok (zał. nr 3).   

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił: 

 negatywnie odniósł się do inicjatywy Wójta Gminy Siedlce w sprawie zmiany 

kategorii oraz przekazanie na rzecz Gminy Siedlce drogi powiatowej nr 3686W 

(ul. Łukowska), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                      

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w terminie                                    

30.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                          

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie 

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

nr 90/1 na okres 30.12.2020 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 lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 806) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 769/12                 

w miejscowości Czerniejew, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. 

nr 361) obręb Strzała, w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłączy światłowodowych w terminie 30.12.2020 r. oraz 4-5.01.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb Strzała 

(działka ewid. nr 361) poprzez umieszczenie przyłączy światłowodowych na 

okres 30.12.2020 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 366/24, 

 sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6852.247.2020 z dnia 4.11.2020 r. w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka ewid. 

nr 1341) poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej (działki ewid. nr: 249/3, 249/5, w następujący sposób: 

„ 1,64 m2 x (75,00 zł/366 dni) x 58 dni = 19,49 zł (słownie: dziewiętnaście zł                   

i 49/100)”, 

„ 1.62 m2 (75,00 zł/366 dni) x 58 dni = 19,25 zł (słownie: dziewiętnaście zł                          

i 25/100”), 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.151.2020 z dnia 

4.11.2020 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3674W                                              

w miejscowości Jagodne (działki ewid. nr: 21/2, 128/1, 151/1), w celu 

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

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 21/3 w terminie                                    

4.01.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                         

w miejscowości Osiny Górne  (działka ewid. nr 182/1), w celu prowadzenia 

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

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 83 w terminie                                    

5.01.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                         

w miejscowości Osiny Górne (działka ewid. nr 182/1) poprzez umieszczenie 

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

nr 83 na okres 5.01.2021 r. – 31.12.2051 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 (działki ewid. nr: 151/1, 128/1) poprzez umieszczenie 

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

21/3 na okres 4.01.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

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

zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję sprzedaży drewna, obniżając 

jego cenę do 30% pierwotnej ceny (zał. nr 5).Drewno pozyskane zostało z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.   

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 6): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                 

w Siedlcach samochodu osobowego marki Audi 80, nr rej. LRA 9H89 z wartością 

początkową brutto 400 zł 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.  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na fizyczną likwidację, poprzez utylizację 

i zdjęcie z ewidencji Starostwa Powiatowego w Siedlcach tzn. wykreślenie z „rejestru 

pieczęci”, pieczątek i pieczęci wymienionych w wykazie Nr 1/2020 zbędnych pieczęci 

podlegających ewidencji magazynowej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym  - 

magazyn główny Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii                            

w Siedlcach zawartą w piśmie nr PIW.ZOZ.4202.44.485.2020 z dnia 16 grudnia br. (zał. nr 8). 



Zarząd stoi na stanowisku, aby powyższa informacja uzupełniona została o: 

 wielkość importu warchlaków do dalszej hodowli w latach 2018, 2019, 2020, 

 wielkość importu tuczników do uboju w latach  2018, 2019, 2020. 

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt aneksu nr 1/2021 do porozumienia 

zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania 

dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy               

w Siedlcach (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją Wójta Gminy Siedlce dotyczącą 

przekazania darowizny w celu zakupu separatora osocza krwi dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce (zał. nr 10). Zarząd po 

rozpoznaniu sprawy negatywnie zaopiniował wniosek, z uwagi na brak podstaw prawnych. 

 

Ad. pkt 13 

            Brak  wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

                                                                                                 w/z  S T A R O S T Y 

                                                                                                /-/  Małgorzata Cepek   

                                                                                                          Wicestarosta    

 

 


