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SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES 

OD 25 LISTOPADA 2020 ROKU DO 3 LUTEGO 2021 ROKU 

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 25 listopada 2020 r. 

 

1. 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 XCIII/251/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                

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

71095 w 2020 r.  

 

2. 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 XCIII/252/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian                   

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

71012 w 2020 r.  

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIII/253/2020 w sprawie dokonania zmian                                                          

w budżecie powiatu na 2020 r.  

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.  

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian 

w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku i skierował                                                      

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 
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7. Rozpatrzenie wniosków: 

 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, poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

 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 prowadzenia robót polegających na 

budowie telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów poprzez 

umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości 

Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działkach ewid. 

nr: 1156/4, 1156/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 557) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do działki 

ewid. nr 592/2 w miejscowości Grodzisk, 

 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 3633W (działka ewid. 

nr 78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 60, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 52) do działki ewid. nr 665/2 obręb Wodynie, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                    

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2 w celu budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości                               

na działkach ewid. nr: 27, 30, 33, 39, 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3685W w miejscowości Ujrzanów (działka 

ewid. nr 1151/2) 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 3685W w miejscowości Ujrzanów (działka 

ewid. nr 1151/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 27, 30, 33, 36, 

 Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w sprawie rozpatrzenia możliwości 

rozbudowy infrastruktury drogowej o chodnik dla pieszych w ciągi drogi 

powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 
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powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

budowy sieci gazu średniego ciśnienia, 

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

powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Ług 

(działka ewid. nr 635) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki 

ewid. nr 635. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

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

nr 361) obręb Strzała ul. Długa, poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii 

kablowej na okres 25.11.2020 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 3616W (działka ewid. 

nr 361) obręb Strzała ul. Długa, w celu prowadzenia robót polegających                            

na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa w terminie 

25-30.11.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. 

nr 144) obręb Grabianów poprzez umieszczenie napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 26.11.2020 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 3686W (działka ewid. 

nr 144) obręb Grabianów w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

linii kablowej – linia światłowodowa w terminie 26-27.11.2020 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 Kotuń (działka ewid. nr 1260/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do nieruchomości                        

na działkach ewid. nr: 1156/4, 1156/2 na okres 1.01.2021 r. – 31.12.2035 r., 

ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 557) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu do działki 

ewid. nr 592/2 w miejscowości Grodzisk w terminie 26.11.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 60, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 52) do działki ewid. nr 665/2 obręb Wodynie, określając 

parametry techniczne, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                    

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2 w celu budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości                                 

na działkach ewid. nr: 27, 30, 33, 39, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wiśniew na lokalizację oświetlenia ulicznego                

w pasie drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosiorki, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                         

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV w terminie 25.11.         

2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W                                         

w miejscowości Ujrzanów (działka ewid. nr 1151/2) poprzez umieszczenie 

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

nr: 27, 30, 33, 36 na okres 25.11.2020 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, 

 zobowiązał Wydział Dróg do wyjaśnienia w terenie sytuacji zawartej                                  

we wniosku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w sprawie rozpatrzenia 

budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości 

Czołomyje, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy sieci gazu 

średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                                   

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie 26.11.         

2020 r. – 7.12.2020 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 Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 635. 

 

8. Akceptacja propozycji ogłoszenia publicznej licytacji drewna. 

 

             Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie publicznej licytacji drewna w ilości                           

21,9 m3, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych. 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w 2020 r. 

 

           Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy                             

i utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                      

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

10. Zajęcie stanowiska w sprawie informacji dotyczącej organizacji szpitala w Siedlcach. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą organizacji szpitala w Siedlcach. 

 

11. Przyjęcie ewidencji zasobu powiatu (bez dróg) – stan na 16.11.2020 r. 
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            Zarząd Powiatu przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu – wg stanu                           

na 16.11.2020 r.  

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Powiat Siedlecki oczami dziecka” przeprowadzonego Uchwałą nr LXXXV/219/2020 

Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 września 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIII/254/2020 w sprawie unieważnienia 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Siedlecki oczami dziecka” 

przeprowadzonego Uchwałą nr LXXXV/219/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia                            

9 września 2020 r.  

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu projektu graficznego na „Logo 

Powiatu Siedleckiego”. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIII/255/2020 w sprawie przeprowadzenia 

konkursu projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIII/256/2020 w sprawie wyboru ofert                                  

na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Siedleckiego w 2021 roku. 

 

15. Rozpatrzenie prośby Prezesa WLKS Nowe Iganie o przyjęcie korekty oferty                               

do zadania: organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych. 

 

          Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa WLKS Nowe Iganie wyraził zgodę                               

na wprowadzenie korekty do zadania: organizacja powiatowych imprez sportowych                                       

i rekreacyjnych. 

 

16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r. 

 

         Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r. i skierował                                   

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

 

17. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego, 

samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 
 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Corsa, nr rej. 

WSI 10416, z wartością początkową brutto 350 zł określoną przez rzeczoznawcę, 
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 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji 

Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację 

demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej 

ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego.   

 

18. Wyrażenie zgody dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach                                     

na przeprowadzenie remontu w placówce. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach  

na przeprowadzenie remontu i adaptację niewykorzystanych pomieszczeń kuchennych, zgodnie 

z pismem nr D.0701.30.2020 z dnia 4 listopada br.   

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 2 grudnia 2020 r. 

 

1. Wprowadzenie korekty w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej 

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2020 – 2023. 

 

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały Rady Powiatu                   

w Siedlcach zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2020 – 2023. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji 

ogólnej wprowadza się zmiany w WPF dla roku budżetowego 2020 po stronie dochodów                          

i wydatków w kwocie 282.587,00 zł. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu 

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

Rady, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 przekazanego pismem OR.0022.34.2020 

z dnia 25 listopada br. 

 

2. Wprowadzenie korekty w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały Rady Powiatu                    

w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  na 2020 rok Powiatu 

Siedleckiego. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 

282.587,00 zł wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków o w/w kwotę. Tak 

zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu, z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady 

Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu 

Siedleckiego przekazanego pismem OR.0022.34.2020 z dnia 25 listopada br.  

 

3. Wprowadzenie korekty w projekcje Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024.  

 

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały Rady Powiatu                     

w Siedlcach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 

– 2024. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały wprowadzono dodatkowe objaśnienia na str. 3 

ust. 3 wiersz 17 o treści „Zadania prognozowane w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na 

lata 2021-2024 w poz. 

1.3.2.1 – na kwotę 154.000 w 2022 roku 
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1.3.2.2 – na kwotę 138.875 w 2024 roku 

1.3.2.3 – na kwotę 208.000 w 2022 roku 

1.3.2.4 – na kwotę 156.000 w 2023 roku 

1.3.2.6 – na kwotę 170.000 w 2021 roku 

dla których prognozuje się dwuletni cykl realizacji, w pierwszym roku realizacji nie planowano 

nakładów inwestycyjnych z uwagi na prace dotyczące przygotowania inwestycji ( opracowanie 

projektów, kosztorysów itp.),których sfinansowanie prognozuje się w roku zaplanowanych 

nakładów”. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował                      

do Przewodniczącego Rady Powiatu, z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce 

projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 przekazanego pismem OR.0022.32.2020 z dnia                                         

13 listopada br. . 

 

4. Wprowadzenie korekty w projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok Powiatu 

Siedleckiego. 

 

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały Budżetowej                      

na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. W § 13 projektu uchwały skreślono ust. 5 o treści 

„Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000.00 zł” celem 

ujednolicenia zapisów projektu uchwały budżetowej i uchwały WPF na lata 2021 – 2024.                      

Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował                                              

do Przewodniczącego Rady Powiatu, z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce 

projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego przekazanego pismem 

OR.0022.32.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.  

 

5. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2020 r. 

 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 r.  

 

6. Wprowadzenie korekty w projekcje Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. 

 

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały Rady Powiatu                   

w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu                        

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Kolejne dwie gminy (tj. Domanice                                 

i Przesmyki) zadeklarowały przejęcie zadania w sprawie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu, z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce 

projektu Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przekazanego 

pismem OR.0022.32.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.  
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Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 9 grudnia 2020 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utraty mocy uchwały                                  

Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 

ustanowienia logo Powiatu Siedleckiego. 

 

          Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utraty mocy uchwały 

Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 

logo Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

2. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

 

         Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 12 lutego                      

2020 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 

 

3. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny                            

z siedzibą w Wodyniach o udzielenie dotacji w 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot 

należności Powiatowi Siedleckiemu udziałów.  

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach, nie wyraził zgody na udzielenie dotacji dla Spółdzielni,                    

z uwagi na brak podstaw prawnych.   

 

4. 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 Nissan Micra nr rej. 

BO DS 2019, z wartością początkową brutto 350 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. 
 

5. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o przedłużenie 

umowy najmu części wiaty garażowej o pow. 10 m2. 

 

            Zarząd Powiatu z uwagi na brak miejsc w garażu nie wyraził zgody na wynajęcie części 

garażu dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z uwagi na rozbudowę przez 

Starostwo parku maszynowego. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca garażowego na placu 

przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 40.  
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6. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykorzystania dotacji udzielonej                                      

na realizację zadania pn: Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka”                                          

w Chlewiskach. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji 

udzielonej na realizację zadania pn: Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka”                   

w Chlewiskach. 

 

7. Zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 

2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028. 

 

             Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska                      

dla Gminy Wodynie na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028.    

 

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

 

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

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych                               

na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCV/257/2020 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Kotuń do kategorii dróg gminnych.  

 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 P.H.U. B-H sp. z o.o. ul. Terespolska 68 Zbuczyn w sprawie lokalizacji zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. nr 1750)                                   

do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 1749, 1554/5 w miejscowości 

Zbuczyn, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W                                     

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1395/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 506, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                     

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 506, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                     

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 105) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 373/1, 

 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 3633W (działki ewid. nr: 

535, 598/9) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym zasilającym 

projektowaną przepompownię wód deszczowych  na działce ewid. nr 598/9, 

 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 w części graficznej decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach                                              

nr D.6853.1.152.2020 z 13.11.2020 r., 

 Media Telekom sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 74 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. 
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nr 292/2) obręb Kisielany Żmichy, w celu umieszczenia na istniejącej 

podbudowie słupowej napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew (działka ewid. nr 650) 

poprzez umieszczenie doziemnego kabla światłowodowego i trzech studni 

teletechnicznych, 

 Solutions 30 Wschód sp. z o.o. ul. Akacjowa 1 Żelków Kol. w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew (działka ewid.                      

nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej wraz z trzema studniami, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 665) obręb Wołyńce poprzez 

umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 665) obręb Wołyńce w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej 

– linia światłowodowa, 

 Media Telekom sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 74 Siedlce w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.                 

nr 363) obręb Strzała, w celu budowy nw. przyłączy światłowodowych: 

- czterech przyłączy kablowych w rurze osłonowej (działki ewid. nr: 357/5, 

385/13, 1210/1, 147), 

- przyłącza światłowodowego napowietrznego na istniejącej podbudowie 

słupowej (działka ewid. nr 357/5) 

 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) w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do nieruchomości (działka ewid.                   

nr 197/2), 

 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 gazowego średniego 

ciśnienia, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 467, 

 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 3641W (działka ewid.                 

nr 301) obręb Modrzew w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.                  

nr 294, 

 dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6852.252.2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 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 3604W w miejscowości Trzemuszka 
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(działka ewid. nr 688/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 21/3, 

 Parafii św. Aleksego w Oleksinie w sprawie darowizny nieruchomości                               

w miejscowości Oleksin, zagospodarowanej jako skwer przed kościołem 

parafialnym.  
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 1749, 

1554/5 w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3607W                                     

w miejscowości Broszków (działka ewid. nr 1395/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 506, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                     

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 7/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                     

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 105) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 373/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 535, 598/9) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 

zasilającym projektowaną przepompownię wód deszczowych na działce ewid. nr 

598/9, 

 wyraził zgodę na zmianę w części graficznej decyzji Zarządu Powiatu                              

w Siedlcach nr D.6853.1.152.2020 z 13.11.2020 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W 

(działka ewid. nr 292/2) obręb Kisielany Żmichy, w celu umieszczenia                              

na istniejącej podbudowie słupowej napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

kablowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew 

(działka ewid. nr 650) poprzez umieszczenie doziemnego kabla 

światłowodowego i trzech studni teletechnicznych na okres 24.12.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W obręb Korczew 

(działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej wraz z trzema studniami                          

w terminie 9 – 24.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. 

nr 665) obręb Wołyńce poprzez umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej 

linii kablowej na okres 17.12.2020 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. 

nr 665) obręb Wołyńce w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa w terminie                                   
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17 – 18.12.2020 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 363) obręb Strzała, w celu budowy nw. przyłączy 

światłowodowych: 

- czterech przyłączy kablowych w rurze osłonowej (działki ewid. nr: 357/5, 

385/13, 1210/1, 147), 

- przyłącza światłowodowego napowietrznego na istniejącej podbudowie 

słupowej (działka ewid. nr 357/5), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

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

średniego ciśnienia do nieruchomości (działka ewid. nr 197/2), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

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

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                     

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 467, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W 

(działka ewid. nr 301) obręb Modrzew w celu budowy przyłącza kablowego 

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

294, 

 sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6852.252.2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu 

budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                        

w miejscowości Trzemuszka (działka ewid. nr 688/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 21/3, 

 wyraził zgodę na dokonanie dla Parafii pw. św. Aleksego w Oleksinie darowizny 

nieruchomości w miejscowości Oleksin, zagospodarowanej jako skwer przed 

kościołem parafialnym.  

 

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego nabycia prawa własności działki położonej                                           

w miejscowości Koszewnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

875/1 o pow. 0,0098 ha.  

 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dotyczący nabycia prawa własności działki 

położonej w miejscowości Koszewnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

875/1 o pow. 0,0098 ha, wyraził zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy Kotuń o zatwierdzeniu 

podziału (Powiat Siedlecki nabędzie własność działki za odszkodowaniem).  

 

12. Rozpatrzenie prośby kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                          

o dokonanie zwrotu nadpłaconych dochodów Gminie Paprotnia, obciążonej nienależnie 

przez PCPR w Siedlcach.   

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                      

w Siedlcach na dokonanie zwrotu nadpłaconych dochodów Gminie Paprotnia w kwocie                        

9284 zł, obciążonej nienależnie przez PCPR w Siedlcach. 
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13. 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. 

 

            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. 

 

14. Rozpatrzenie prośby w sprawie przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie 

paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu 

Siedleckiego, w celu wsparcia świątecznego. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 24 000 zł,                        

na przygotowania paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących  z terenu Powiatu 

Siedleckiego w celu wsparcia świątecznego. Współorganizatorem wydarzenia będzie Dom 

Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 16 grudnia 2020 r. 
 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVI/258/2020 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 XCVI/259/2020 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. 
 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVI/260/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób           

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 r.  
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4. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków PFRON. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków 

PFRON.  

 

5. Przyjęcie rozliczenia przedłożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu 

wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach Porozumienia z dnia                 

29 lipca br. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy 

Miejskiej Policji w Siedlcach. 
 

           Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie przedłożone przez Komendę Wojewódzką Policji                 

w Radomiu, wydatkowanych środków finansowych otrzymanych w ramach Porozumienia z dnia 

29 lipca br. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej 

Policji w Siedlcach. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2021 roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVI/261/2020 w sprawie ustalenia przerw                          

w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim  w 2021 roku. 

 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 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 3656W (działka ewid. nr 

1221/1) obręb Dziewule w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. 

nr: 698/2, 699/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3603W (działka ewid. nr 

281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 258/3 obręb Rososz, 

 w spawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb 

Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci wodociągowej – 

przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid. nr 477/6, 

 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 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132),                        

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek 

mieszkalny na działce ewid. nr 121/2, 

 w spawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                            

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1226/2) w celu przebudowy 

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 467, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku                       

na działce ewid. nr 434/1, 
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 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Ług 

(działka ewid. nr 635) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                   

na działce ewid. nr 661, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665)        

w celu budowy sieci  gazowej średniego ciśnienia do nieruchomości (działki 

ewid. nr: 525/10, 525/11, 525/12), 

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

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665)          

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia,  

 KRANZ-GAZ Siemiatycze ul. Chopina 14, w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 

ewid. nr 1166/2, obręb Ujrzanów oraz na działkach ewid. nr: 291, 296/1, 306/1 

obręb Borki Wyrki, gmina Siedlce”.  
 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1) obręb Dziewule w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. 

nr: 698/2, 699/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 258/3 

obręb Rososz, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W obręb 

Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci wodociągowej – 

przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid. nr 477/6, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                  

w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.                     

nr 121/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1226/2) w celu przebudowy 

przyłącza wodociągowego PE dn 40 mm do nieruchomości na działce ewid.                   

nr 467, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                         

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 434/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                          

w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 661 w terminie                                    

23.12.2020 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 (działki ewid. nr: 503, 665) w celu budowy sieci  

gazowej średniego ciśnienia do nieruchomości (działki ewid. nr: 525/10, 
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525/11, 525/12) na okres 23.12.2020 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 (działki ewid. nr: 503, 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie                                    

23.12.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

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

na działkach ewid. nr 1166/2, obręb Ujrzanów oraz na działkach ewid. nr: 291, 

296/1, 306/1 obręb Borki Wyrki, gmina Siedlce”.  
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 30 grudnia 2020 r. 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023.   

 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVII/262/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023.   

 

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

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVII/263/2020 w sprawie dokonania zmian                         

w budżecie powiatu na 2020 rok. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego                                

na 2021 rok. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVII/264/2020 w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2021 rok.   

 

4. Rozpatrzenie wniosków: 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie zmiany kategorii oraz przekazanie na rzecz 

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

 ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce 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, 
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 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. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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, 
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 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 
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pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem. 

 

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

 

            Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję sprzedaży drewna, obniżając jego cenę                     

do 30% pierwotnej ceny. Drewno pozyskane zostało z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych.   

 

6. 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 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.  

 

7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego likwidacji zbędnych pieczęci. 

 

            Zarząd Powiatu 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. 

 

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

Starosty Siedleckiego.  

 

            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.  

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. 

 

9. 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. 

 

           Zarząd Powiatu 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. 

 

10. Rozpatrzenie propozycji Wójta Gminy Siedlce dot. przekazania darowizny                                      

od lokalnych samorządów, w tym Powiatu Siedleckiego – w celu zakupu separatora 
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osocza krwi ozdrowieńców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                                                   

i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Siedlcach.    

 

            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. Zarząd po rozpoznaniu sprawy negatywnie 

zaopiniował wniosek, z uwagi na brak podstaw prawnych. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 7 stycznia 2021 r. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom                     

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCVIII/265/2021 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 

otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego”           

w 2021 r.  

 

2. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu – stan na dzień 31.12.2020 r.  

 

            Zarząd Powiatu przyjął ewidencję nieruchomości zasobu Powiatu Siedleckiego –                       

wg stanu na 31.12.2020 r.  

 

3. Rozpatrzenie wniosków: 

 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.                

nr 144) obręb Grabianów oraz działka ewid. nr 1062/2 obręb Białki w celu 

budowy linii kablowej światłowodowej FTTH w technologii mikrokanalizacji 

doziemnej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                       

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 399, 

 Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                       

nr 3618W w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) oraz drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2, 

 dot. wygaśnięcia decyzji nr D.6853.1.190.2020 z dnia 16.12.2020 r., 
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 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                       

obręb Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci 

wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki ewid.                       

nr 477/6, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. 

nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu                                       

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 368/2 w miejscowości Wólka 

Łysowska, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót polegających                 

na przebudowie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 1226/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1226/2, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku                    

na działce ewid. nr 435, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka 

ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 503/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2739/2, 

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

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 132)                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia do nieruchomości na działce ewid. nr 121/1, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 121/2) 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia. 
 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

(działka ewid. nr 144) obręb Grabianów oraz działka ewid. nr 1062/2 obręb 

Białki w celu budowy linii kablowej światłowodowej FTTH w technologii 

mikrokanalizacji doziemnej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                       

w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 399, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                      

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) oraz drogi powiatowej nr 

3617W w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2708/3) w celu budowy sieci 

wodociągowej, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.1.190.2020 z dnia 16.12.2020 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                       

obręb Przygody (działki ewid. nr: 475, 808/2) w celu budowy sieci 

wodociągowej Ø 110 PE – przejście poprzeczne pod drogą na wysokości działki 

ewid. nr 477/6, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. 

nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu                                   

do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 368/2 w miejscowości Wólka 

Łysowska w terminie 8.01.2021 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 ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 1226/2 w terminie 9.01.2021 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 ewid. nr 1176/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1226/2 

na okres 9.01.2021 r. – 31.12.2061 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 3655W                       

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 435, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                           

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 503/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                          

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2739/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                           

w miejscowości Golice Kolonia (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

121/1 w terminie 15.01.2021 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 Kolonia (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do nieruchomości (działka ewid. nr 121/2) na okres 

15.01.2021 r. – 31.12.2046 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 20 stycznia 2021 r. 

 

1. Przyjęcie analizy poniesionych w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                                          

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których mowa w art. 30, ust. 3 

KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w Powiecie Siedleckim. 

 

             Zarząd Powiatu przyjął przedłożoną analizę poniesionych w 2020 r. wydatków                           

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń o których 

mowa w art. 30, ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli                                         

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w Powiecie Siedleckim.  

We wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie 

powyżej KN – nie zachodzi potrzeba wypłaty dodatku wyrównawczego. 

 

2. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                         

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Siedlecki w 2020 r. i postanowił o przekazaniu:  

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach, 

 Zarządowi Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze Międzyzakładowej Komisji Nr 2864 

Pracowników Oświaty, 

 dyrektorom szkół i placówek organizacyjnych powiatu. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                                   

w 2021 r. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/266/2021 w sprawie przyjęcia planu 

wydatków rzeczowych na zadania w 2021 r.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 

uchwałą nr XCVI/260/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2020 r.                     

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku.  

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/267/2021 w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr XCVI/260/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 

16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 
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otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego”     

w 2021 roku. 

 

5. Akceptacja projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku                        

w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności na 2021 r. 

 

            Zarząd Powiatu zaakceptował projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia z dnia                         

3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego                       

w zakresie orzekania o niepełnosprawności na 2021 r.  

 

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminnych spółek 

wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu dotacji celowej dla gminnych spółek wodnych 

z terenu Powiatu Siedleckiego, zgodnie z załącznikiem. 

 

7. Zapoznanie z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach dotyczącą 

importu trzody chlewnej. 

 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii                              

w Siedlcach dotyczącą importu trzody chlewnej w latach 2018, 2019, 2020. Zarząd stoi                         

na stanowisku, aby Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskanie informacji o wielkości pogłowia trzody 

chlewnej na terenie Powiatu Siedleckiego w latach 2018, 2019, 2020. 

 

8. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w ilości 21,90 m3 osobie, która w dniu                        

7 stycznia br. jako pierwsza złożyła wniosek na zakup drewna. W przypadku rezygnacji w/w                    

z zakupu Zarząd postanowił o sprzedaży drewna osobie która jako druga złożyła wniosek                      

na zakup drewna. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                         

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/268/2021 w sprawie wyrażenia zgody                       

na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej                     

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

 
            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/269/2021 w sprawie zaopiniowania 

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

 
11. Rozpatrzenie prośby dyrektora zarządzającego PKS Siedlce sp. z o.o. o umorzenie opłat 

za okres 14.03.2020 r. do końca 2020 r. 
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            Zarząd Powiatu nie wyraził zgody PKS Siedlce sp. z o.o., ul. Świętojańska 9 w Siedlcach 

na umorzenie opłat za okres od 14.03.2020 r. do końca 2020 r., za korzystanie przewoźnika                      

z przystanków komunikacyjnych.  

 

12. Rozpatrzenie wniosków: 

 sołtysa wsi Rososz o budowę chodnika o długości 200 m w miejscowości 

Rososz, 

 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 3633W (działki ewid. nr: 

326/4, 535, 366/27) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/18, 

 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 3633W (działka ewid. nr 

78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 77, 

 Gminy Domanice w sprawie zadysponowania pasa drogowego dróg 

powiatowych nr: 3635W, 3652W w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 

1380, 1381) w celu budowy i przebudowy sieci wodociągowej, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 570) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 158/19 

obręb Dąbrówka Stany, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki 

(działka ewid. nr 435) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 526, 

 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 3624W (działki ewid. nr: 

100/1, 63/2, 55/2) obręb Pluty w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55/1, 

 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o rozszerzenie zadania pn. „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki 

gmina Mokobody”, o wykonanie zjazdów do posesji po drugiej stronie jezdni 

przez firmę, z którą zostanie podpisana umowa po rozstrzygniętym przetargu.  

 
            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 nie wyraził zgody na realizację wniosku sołtysa wsi Rososz, termin składania 

wniosków na realizację inwestycji drogowych na 2021 r. upłynął z końcem 

września 2020 r., 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) obręb Stok Lacki w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/18, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) obręb Joachimów w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 77, 
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 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3635W, 

3652W w miejscowości Domanice (działki ewid. nr: 1380, 1381) w celu budowy 

i przebudowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3645W 

(działka ewid. nr 570) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 158/19 

obręb Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                    

w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) w celu budowy 

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

526, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W 

(działki ewid. nr: 100/1, 63/2, 55/2) obręb Pluty w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55/1, 

 w związku z planowaną budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W 

w miejscowości Zaliwie Szpinki zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania 

propozycji rozwiązania wykonania 15 szt. zjazdów do posesji, po drugiej stronie 

jezdni.    

 

13. Przyjęcie oferty Zbiornicy Padliny w Skórcu dotyczącej zbiórki, transportu i utylizacji 

padłych zwierząt dziko żyjących lub ich części z pasów drogowych dróg powiatowych 

zarządzanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

 

         Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożoną przez Zbiornicę Padliny w Skórcu ofertę 

dotyczącą zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt dziko żyjących lub ich części z pasów 

drogowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. 

 

      Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/270/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.  

 

15. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk                                 

w Mordach, z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                           

im. Ireny Ostaszyk w Mordach, z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2020 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                        

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

16. Rozpatrzenie prośby Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie 18 pucharów laureatom                              

plebiscytu dla najlepszych sportowców i trenerów 2020 r. ogłoszonego przez gazetę. 

 
            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Tygodnika Siedleckiego wyraził zgodę                                   

na ufundowanie 18 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów 2020 roku laureatów 

plebiscytu ogłoszonego przez gazetę. Na zakup pucharów Zarząd przeznaczył środki finansowe 

w wysokości 1400 zł. 
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17. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o przekazanie 

środków powyżej 1/12 planu finansowego: 

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim – kwota 

351 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota                 

126 079 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 33 000 zł + 35 000 zł. 

 

            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie następującym jednostkom 

organizacyjnym Powiatu środków powyżej 1/12 planu finansowego, celem wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.:  

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stoku Lackim – kwota 

351 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota                 

126 079 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – kwota 33 000 zł + 35 000 zł. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku.  

 

        Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/271/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób         

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 

roku. 

 

            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr XCIX/272/2021 w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 

20. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla MOW Gostchorz. 

 

             Zarząd Powiatu postanowił przyjąć rozliczenie dotacji przekazanej dla MOW 

Gostchorz w 2020 r. i przekazać do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji                                       

na stanowisko ds. kontroli. 

 

21. Podjęcie decyzji w sprawie dotacji wg. rzeczywistej liczby uczniów za m-c grudzień 

2020 r. dla MOW Gostchorz.  
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            Zarząd Powiatu postanowił odstąpić od przekazania dotacji dla MOW Gostchorz                       

za m-c grudzień 2020 r. wg rzeczywistej liczby uczniów z uwagi na zakończenie roku 

budżetowego.  

  

22. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla MOW Wojnów. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił przyjąć rozliczenie dotacji przekazanej dla MOW Wojnów 

w 2020 r. i przekazać do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na stanowisko                            

ds. kontroli. 

 

23. Podjęcie decyzji w sprawie dotacji wg. rzeczywistej liczby uczniów za m-c grudzień 

2020 r. dla MOW Wojnów. 

 

            Zarząd Powiatu postanowił odstąpić od przekazania dotacji dla MOW Wojnów                              

za m-c grudzień 2020 r. wg rzeczywistej liczby uczniów z uwagi na zakończenie roku 

budżetowego. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu 

w dniu 3 lutego 2021 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 i skierował                                  

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

 

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

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                    

w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 

leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka oraz ścinarki                         

do poboczy. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka oraz ścinarki 

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

pod obrady Rady Powiatu. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym 

na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 
            Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr C/273/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego.                          
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5. Rozpatrzenie prośby dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty                              

w Warszawie o przedłużenie umowy najmu części wiaty garażowej. 

 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium 

Oświaty w Warszawie podtrzymał swoją decyzję z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wynajmu 

części wiaty garażowej o powierzchni 10 m2. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca 

parkingowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 40.       

 

6. Przyjęcie propozycji 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. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

własności nieruchomości.   

 

           Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody                    

na nabycie własności nieruchomości i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

8. Przyjęcie rozliczenia I transzy dotacji celowej udzielonej gminom z terenu Powiatu                     

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres od 15 grudnia                                   

do 31 grudnia 2020 r. 

 

            Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie I transzy dotacji celowej udzielonej gminom z terenu 

Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, za okres od 15 grudnia                                 

do 31 grudnia 2020 r. Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Domanice na przedłużenie                           

do 30 kwietnia 2021 r. terminu rozliczenia 593 l. paliwa (oleju napędowego) zakupionego                             

w związku z odśnieżaniem dróg powiatowych.    

  

 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3635W (działka 

ewid. nr 201) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 167/1 obręb 

Wołyńce Kolonia, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka (działka 

ewid. nr 1125) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 688/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Trzemuszka (działka 

ewid. nr 1125), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

688/1, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                        

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                          

nr 1358/6, 
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 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Szpinki 

do nieruchomości na działce ewid. nr 100/2, 

 Firmy DROMACC o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla 

zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W                                   

na ul. Podlaskiej i Spokojnej w miejscowości Podnieśno”, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 712) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 789/2 

obręb Przywory Duże, 

 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 3633W obręb Stok Lacki 

(działki ewid. nr: 526, 91/6) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5, 

 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.6853.182.2020 z dnia 

9.12.2020 r., 

 w sprawie wykonania 15 szt. zjazdów do posesji po drugiej stronie jezdni 

budowanego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Zaliwie Szpinki, 

  Gminy Skórzec w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3605W w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu budowy 

sieci wodociągowej, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości Czachy (działka 

ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 305/3. 

 
             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 201) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 167/1 

obręb Wołyńce Kolonia, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                                          

w miejscowości Trzemuszka (działka ewid. nr 1125) poprzez umieszczenie 

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

688/1 na okres 3.02.2021 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 3604W                                          

w miejscowości Trzemuszka  (działka ewid. nr 1125), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 688/1 w terminie 3.02.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                        

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 
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kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

1358/6, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                                 

z drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Zaliwie Szpinki do nieruchomości 

na działce ewid. nr 100/2, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej                               

i Spokojnej w miejscowości Podnieśno”, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 712) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 789/2 

obręb Przywory Duże, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 526, 91/6) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.182.2020 z dnia 

9.12.2020 r. w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny zastępując 

go załącznikiem graficznym z dnia 3 lutego 2021 r. stanowiącym załącznik                       

do niniejszej decyzji, 

 aby Wydział Dróg po wcześniejszym wprowadzeniu do planu wydatków 

majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdów na posesje w ciągu 

drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki” przeprowadził 

rozeznanie rynku poprzez wysłanie e-mailem zapytań do co najmniej trzech 

wykonawców realizujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności, 

roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia i przygotował umowę                           

na budowę zjazdów z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                      

w miejscowości Dąbrówka Ług (działka ewid. nr 635) w celu budowy sieci 

wodociągowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W                      

w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 305/3. 

 

10. Przyjęcie: 

 informacji z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2020, 

 informacji nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyka związana                                           

z zarządzaniem lasami, 

 informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                                            

w 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego                         

w 2020 r., 

 informacji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa                     

i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2020, 

 informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                          

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2020 r., 

 informacji Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS o działalności na rzecz 

rolników. 
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             Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań 

drogowych na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu 

udzielania zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2020,                              

 informację nt. gospodarki zasobami leśnymi i problematyką związaną                                           

z zarządzaniem lasami, 

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

merytorycznych Komisji. 

Zarząd Powiatu przyjął: 

 informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                                            

w 2020 r., 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego                         

w 2020 r., 

 informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa                      

i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2020,                               

 informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                           

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2020 r.,  

 informację Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS o działalności na rzecz 

rolników 

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

Powiatu. 

 

11. Przyjęcie informacji o rozdysponowanych środkach finansowych PFRON                                        

w IV kwartale 2020 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 

        Zarząd Powiatu przyjął informację o rozdysponowanych środkach finansowych PFRON 

w IV kwartale 2020 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

12. 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 Volvo V40, nr rejestracyjny WBR 84KR,                      

z wartością początkową 400 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.   

 

13. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat. 

 

            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

motywacyjnego, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy, 
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tj. od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Siedlecki: 

 Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                    

w Stoku Lackim, 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim.  

  

 

                                                                                            STAROSTA 

                                                                                   /-/ Karol Tchórzewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


