SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
ZA OKRES OD 10 LUTEGO DO 29 MARCA 2021 ROKU.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 10 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, w miejsce
projektu uchwały Rady Powiatu przedłożonego pismem OR.0022.3.2021 z dnia 5 lutego br.
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, w miejsce projektu uchwały
Rady Powiatu przedłożonego pismem OR.0022.3.2021 z dnia 5 lutego br.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 16 lutego 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 CII/274/2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CII/275/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań
publicznych w 2021 r.
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CII/276/2021 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
4. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2019 z dnia 20 lutego
2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce uczestnictwa
osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2019 z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta Siedlce uczestnictwa
osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Miasta Siedlce w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Skórcu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
5. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2020 z dnia 22 października
2020 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Węgrowskiego
uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach, prowadzonym przez Caritas Diecezji
Siedleckiej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt aneksu nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2020 z dnia
22 października 2020 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu
Węgrowskiego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu
Węgrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach, prowadzonym przez Caritas
Diecezji Siedleckiej.
6. Zapoznanie z informacją kierownika Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat stanu pogłowia trzody chlewnej
w Powiecie Siedleckim.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją kierownika Biura Powiatowego
w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat stanu pogłowia trzody
chlewnej w Powiecie Siedleckim w latach: 2018, 2019, 2020.
7. Rozpatrzenie wniosków:
 sołtysa wsi Tęczki o remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej
nr 3642W w miejscowości Tęczki,
 Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości
Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy sieci wodociągowej Ø 110
PCV,
 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: 535, 326/4) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/27,
 PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zadysponowania pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb Purzec (działka ewid. nr 759/3)
w celu wykonania sieci wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą,
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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 3617W obręb Golice
Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
wraz ze złączem kablowym,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
OKTM Energetyka Wycinki Osowskie ul. Wrzosowa 24 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid.
nr 2708/3) obręb Hołubla w celu budowy linii kablowej SN kanalizacji
teletechnicznej światłowodowej, studni światłowodowej, słupa linii
napowietrznej SN,
DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego 22/55
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn,: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/5
w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody”.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 w terminie późniejszym (gdy warunki pogodowe poprawią się), po
przeanalizowaniu sytuacji w terenie podejmie decyzję w sprawie wniosku
sołtysa wsi Tęczki o remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr
3642W w miejscowości Tęczki,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) w celu budowy sieci
wodociągowej Ø 110 PCV,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
obręb Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/27,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
obręb Purzec (działka ewid. nr 759/3) w celu wykonania sieci wodociągowej –
przejście poprzeczne pod drogą,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
obręb Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 2708/3) obręb Hołubla w celu budowy linii kablowej SN
kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, studni światłowodowej, słupa linii
napowietrznej SN,
 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn,: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy,
gmina Mokobody”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii
odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CII/277/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CII/278/2021 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
10. 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 Opel Astra,
nr rejestracyjny WPZ H005, z wartością początkową brutto w kwocie 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.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 19 lutego 2021 r.
1. Wprowadzenie korekty w załączniku Nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2020” projektu
uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024, polegającej na zaktualizowaniu
kwot dochodów do wysokości opublikowanych przez Ministra Finansów.
Zarząd Powiatu wprowadził korektę w załączniku Nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2020”
projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024, polegającą na zaktualizowaniu kwot
dochodów do wysokości opublikowanych przez Ministra Finansów. Zmieniony projekt
powyższej uchwały Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2021 – 2024 przedłożonego pismem OR.0022.4.2021 z dnia 10 lutego br.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 25 lutego 2021 r.
1. Wprowadzenie korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2021 r. Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu wprowadził korektę w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. Wprowadzono
zmiany w załączniku nr 1 (poz. 5 i 8) w rozdz. 85595 – Pozostała działalność i rozdz. 85202 –
Domy Pomocy Społecznej na kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych
przez domy pomocy społecznej. 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 sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego, przedłożonego pismem OR.0022.4.2021 z dnia
10 lutego br.
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Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 3 marca 2021 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/279/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/280/2021 w sprawie ustalenia planu wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/281/2021 w sprawie ustalenia planu wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne
i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/282/2021 w sprawie ustalenia planu wydatków
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi
powiatowej na terenie powiatu łukowskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/283/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu łukowskiego.
6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu postanowił o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Informację
o sprzedaży należy zamieścić na stronie internetowej, w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w prasie – Echo Katolickie.
7. Rozpatrzenie prośby wójtów Gmin: Kotuń, Korczew, Paprotnia, Przesmyki, Wiśniew,
Wodynie, Zbuczyn o zwiększenie kwoty dotacji celowej z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dotacji celowej
z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych gminom: Kotuń, Korczew,
Paprotnia, Przesmyki, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn,. Zwiększenie dotacji wypłacone
zostanie w wysokości 50 % wartości II transzy środków przyznanych na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych.
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8. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 1213) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1275
obręb Kolonia Mordy,
 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 3635W (działka ewid.
nr 647) obręb Trzciniec w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 448,
 Gminy Korczew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3601W w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 635) i Laskowice (działka
ewid. nr 202/1) w celu budowy sieci wodociągowej,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działki ewid. nr: 185, 167/2) w celu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 189/3,
 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. nr 289)
w miejscowości Smolanka w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 865/1,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka
ewid. nr 289) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 865/1,
 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka
ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 434/1,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka
ewid. nr 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 434/1,
 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn
do nieruchomości nr ewid. 1548/1,
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W
(działka ewid. nr 866/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 738
obręb Pieróg,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice (działka ewid. nr 202/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 172,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce
Kol. (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV,
 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 3636W obręb Zbuczyn
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(działka ewid. nr 509/3) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV do nieruchomości na działkach ewid. nr: 519, 520,
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 3631W w miejscowości Kolonia Mordy
(działka ewid. nr 1403/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1403/1,
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
mieszkalnego na działkach ewid. nr: 522, 523/1,
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 3666W w miejscowości Ostoje (działka
ewid. nr 214) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 96,
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 3622W w miejscowości Mordy (działka
ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 2739/2,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działka ewid. nr
475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 214/5,
w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr
547) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 obręb Modrzew,
Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr
361) obręb Strzała w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego podziemnej
linii kablowej,
Zespołu Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego
„ToMaR-DROG” o uzgodnienie koncepcji dla projektu pn. „Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek
– Teodorów” w zakresie skrzyżowania drogi gminnej nr 360902W z drogą
powiatową nr 3605W.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 1213) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1275
obręb Kolonia Mordy, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
(działka ewid. nr 647) obręb Trzciniec w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 448,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 635) i Laskowice (działka ewid. nr
202/1) w celu budowy sieci wodociągowej,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Stara Dąbrówka (działki ewid. nr: 185, 167/2) w celu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 189/3,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid.
nr 289) w miejscowości Smolanka w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
na działce ewid. 865/1 w terminie 3.03.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W
w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
865/1 na okres 3.03.2021 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 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 434/1 w terminie 3.03.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 434/1
na okres 3.03.2021 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,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn do nieruchomości
nr ewid. 1548/1,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W
(działka ewid. nr 866/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 738
obręb Pieróg,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W
w miejscowości Laskowice (działka ewid. nr 202/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 172,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb
Wołyńce Kol. (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci elektroenergetycznej
nn 0,4 kV,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb
Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do nieruchomości na działkach ewid. nr: 519, 520,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W
w miejscowości Kolonia Mordy (działka ewid. nr 1403/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr
1403/1,
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 mieszkalnego na działkach ewid. nr: 522,
523/1,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Ostoje (działka ewid. nr 214) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 96,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 2739/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
(działka ewid. nr 475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 214/5,
zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr
547) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 obręb Modrzew,
określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W
(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu budowy przyłącza
telekomunikacyjnego podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa,
zaopiniował z uwagami koncepcję zagospodarowania terenu w zakresie
skrzyżowania drogi gminnej nr 360902W z drogą powiatową nr 3605W dla
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W
do granicy gminy – Gołąbek – Teodorów”.

9. Zapoznanie z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 634 ZZ Sokołów Podlaski,
OS/2021.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 634 ZZ Sokołów
Podlaski, OS/2021.
10. Zapoznanie z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 633 ZZ Sokołów Podlaski,
OS/2021.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 633 ZZ Sokołów
Podlaski, OS/2021.
11. Przyjęcie:
 informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim
w 2020 r.,
 informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2020 r.,
 sprawozdania z działalności DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął:
 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim
w 2020 r.,
 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2020 r.,
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 sprawozdanie z działalności DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/284/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
14. Przyjęcie sprawozdania Stowarzyszenia Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu
z wykonania zadania publicznego.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Stowarzyszenia Sursum Corda z siedzibą
w Nowym Sączu z wykonania zadania publicznego.
Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby od 15 marca br. wprowadzić normalną (nie tylko
zdalną) realizację powyższego zadania.
15. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży
o dofinansowanie remontu remizy OSP w Ozorowie.

Pożarnej

w

Ozorowie

Zarząd Powiatu, z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków
finansowych na dofinansowanie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorowie.
16. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS
o ufundowanie nagród rzeczowych laureatom XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci – „Bezpiecznie na wsi”.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS
postanowił o ufundowanie nagród rzeczowych za kwotę do 700 zł laureatom etapu
powiatowego XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci – „Bezpiecznie
na wsi”. Powiat Siedlecki w pracach Komisji Konkursowej reprezentować będzie
Pani Marta Gromek – pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju.
17. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia w całości należności za usunięcie z drogi
i parkowanie motocykla Honda CB nr VIN RC 042-200-5040.
Zarząd Powiatu postanowił o rozłożeniu na raty należności do zapłaty w wysokości
3877 zł za usunięcie z drogi i parkowanie motocykla Honda CB, nr VIN RC042-200-5040.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu
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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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CV/285/2021 w sprawie wyboru oferty na wsparcie
zadania publicznego z zakresu 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.
19. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodów osobowych i ich fizyczna likwidacja.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Vectra,
nr rejestracyjny WOR 5L35, z wartością początkową brutto w kwocie 400 zł
określoną przez rzeczoznawcę,
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Astra,
nr rejestracyjny WSI 17404, z wartością początkową brutto w kwocie 400 zł
określoną przez rzeczoznawcę,
 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (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.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 17 marca 2021 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVI/286/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095
w 2021 r.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVI/287/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVI/288/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań
publicznych w 2021 r.
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVI/289/2021 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
5. Przyjęcie:
 informacji z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach ARiMR za 2020 r.,
 sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz
Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2020 r.,
 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2020 r., obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 –
2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu
Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz wykaz potrzeb
z zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej,
 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2020 r.,
 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął:
 informację z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach ARiMR za 2020 r.,
 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz
Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2020 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach w 2020 r., obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 –
2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu
Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na
terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz wykaz potrzeb z zakresie
pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2020 r.,
 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
6. Zapoznanie z protestem w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW
wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr 136
w miejscowości Żeliszew Duży.
Zarząd Powiatu zapoznał się z protestem w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej
o mocy 1 MW wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce
nr 136 w miejscowości Żeliszew Duży.
7. Rozpatrzenie wniosków:
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PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Korczew (działki ewid.
nr: 96, 85/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 1220/2,
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 96, 85/1)
w miejscowości Korczew w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 1220/2,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe
Opole (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 307/12,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W
(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 831
obręb Dąbrówka Wyłazy,
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka ewid.
nr 712/9) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 435,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka ewid.
nr 712/9) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 435,
STOP SHOP POLAND sp. z o.o. ul. Prosta 70 Warszawa oraz CASTIM
sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 Warszawa w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144)
poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia,
Media Projekt Jeziory 1b w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
(działka ewid. nr 775) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 169/3
obręb Krynica,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 197/1,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin do nieruchomości
nr ewid. 272,
Wójta Gminy Wiśniew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha w celu budowy oświetlenia
ulicznego,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 153/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
na działce ewid. nr 153/12,
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Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew do nieruchomości
nr ewid. 104/2 i 105/1,
Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3618W w miejscowości Uziębły (działki ewid. nr 250, 93/1) poprzez
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,
LIQID SYSTEM sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 14-15a Międzyrzec Podl. w sprawie
zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3667W, 3641W
(działka ewid. nr 2074/1 obręb Izdebki Kośmidry, działki ewid. nr: 428, 604/3
obręb Izdebki Kosny) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej wraz z przyłączami,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W
(działka ewid. nr 649) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65 obręb
Cisie Zagrudzie,
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 3933W w miejscowości Paprotnia (działka
ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 170/3,
Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 665) w celu
budowy sieci wodociągowej,
Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 3686W działka ewid.
nr 1200 obręb Białki w celu budowy linii kablowej światłowodowej FTTH
w technologii mikrokanalizacji doziemnej,
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości
Nowe Opole (działka ewid. nr 671) 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 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka
ewid. nr 671) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 384/4,
Wójta Gminy Korczew w sprawie użyczenia gruntu w obrębie skrzyżowania
dróg powiatowych nr: 3601W, 2044W w miejscowości Korczew.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 85/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
1220/2 na okres 17.03.2021 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 3634W (działki ewid.
nr: 96, 85/1) w miejscowości Korczew w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
na działce ewid. 1220/2 w terminie 17.03.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 307/12,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W
(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 831
obręb Dąbrówka Wyłazy,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 435 w terminie 17.03.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
435 na okres 17.03.2021 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 3686W
w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie
gazociągu średniego ciśnienia na okres 14.04.2021 r. – 31.12.2071 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
w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie
12 -14.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
(działka ewid. nr 775) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 169/3
obręb Krynica, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W
w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 197/1,
wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3659W w miejscowości Oleksin do nieruchomości nr ewid. 272,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wiśniew na zadysponowanie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha w celu budowy oświetlenia
ulicznego,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 153/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
na działce ewid. nr 153/12,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na wykonanie remontu istniejącego
zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew
do nieruchomości nr ewid.: 104/2 i 105/1,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W
w miejscowości Uziębły (działki ewid. nr: 250, 93/1) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 1.04.2021 r. – 31.12.2061 r., ustalił opłatę za
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pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3667W,
3641W (działka ewid. nr 2074/1 obręb Izdebki Kośmidry, działki ewid. nr: 428,
604/3 obręb Izdebki Kosny) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej wraz z przyłączami,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W
(działka ewid. nr 649) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65 obręb
Cisie Zagrudzie, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 170/3,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci
wodociągowej – włączenie sieci wodociągowej do sieci istniejącej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3686W działka
ewid. nr 1200 obręb Białki w celu budowy linii kablowej światłowodowej FTTH
w technologii mikrokanalizacji doziemnej,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 384/4 w terminie 19.03.2021 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
384/4 na okres 19.03.2021 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,
wyraził zgodę Wójtowi Gminy Korczew na użyczenie gruntu w obrębie
skrzyżowania dróg powiatowych nr: 3601W, 2044W w miejscowości Korczew,
na cele związane z potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi
użytkowników ruchu.

8. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o współfinansowanie
zakupu samochodu osobowego typu SUV.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Miejskiego Policji
w Siedlcach i wyraził zgodę na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grali - Dąbrowiźnie
o dofinansowanie zakupu pompy pływającej.
Zarząd Powiatu z uwagi na brak podstaw prawnych nie wyraził zgody
na dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grali - Dąbrowiźnie.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji
zadań publicznych w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVI/290/2021 w sprawie wyboru ofert na wsparcie
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
11. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze
nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu
siedleckiego.
Zarząd Powiatu przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu
siedleckiego.
12. Rozpatrzenie prośby Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kolejarz” w Siedlcach
o dofinansowanie zakupu statuetek i medali dla sponsorów i honorowych dawców krwi,
z okazji 60-lecia działalności Klubu w Siedlcach.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Klubu Honorowych Dawców Krwi
„Kolejarz” w Siedlcach o dofinansowanie zakupu statuetek i medali dla sponsorów
i honorowych dawców krwi, z okazji 60-lecia działalności Klubu w Siedlcach. Ostateczną
decyzję w sprawie wniosku Zarząd Powiatu podejmie po uzyskaniu informacji, czy podczas
uroczystości nagrodzeni zostaną honorowi dawcy krwi oraz sponsorzy z terenu Powiatu
Siedleckiego.
13. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Językowej EUROLINGUA o pomoc
w organizacji prezentów na licytację podczas XVIII Gali Charytatywnej Hot Summer
Party 2021 w ramach akcji Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Językowej EUROLINGUA
postanowił przekazać gadżety promocyjne Powiatu będące w dyspozycji Wydziału Promocji.
Gadżety wykorzystane zostaną na licytację podczas XVIII Gali Charytatywnej Hot Summer
Party 2021 w ramach akcji Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo.
14. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Suchożebrach oraz Stowarzyszenia Forum
Kultury Mazowsze o wsparcie finansowe IV edycji Mazowieckiego Konwentu
Animatorów Kultury, planowanego w dniach 23 – 25 września br.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora GOK w Suchożebrach oraz
Stowarzyszenia Forum Kultury Mazowsze postanowił dofinansować kwotą 5000 zł brutto
(catering w DPT Reymontówka” w Chlewiskach), organizację Konwentu Animatorów Kultury
w dniach 23 – 25 września br.
15. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
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przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo S40, nr rej. LRA
S580 z wartością początkową 450 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację
demontażu lub do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej
ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 29 marca 2021 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/291/2021 w sprawie przedstawienia
„Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”.
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:
 Radzie Powiatu w Siedlcach,
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
„Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/292/2021 w sprawie przedstawienia
„Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury
pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2020 rok”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/293/2021 w sprawie przedstawienia
„Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”.
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za okres styczeń-grudzień 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za okres styczeń-grudzień 2020 r.
i postanowił przekazać:
 Radzie Powiatu w Siedlcach,
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Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/294/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/295/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział
01005 w 2021 r.
7. Zatwierdzenie wysokości dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek
niepublicznych na 2021 r. prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu
terytorialnego wg metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu postanowił:
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg metryczki
subwencji oświatowej na 2021 rok:
 Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Gostchorzy – 1562,70 zł,
 Sp. LO przy MOW w Gostchorzy – 1406,43 zł,
 Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Wojnowie – 1562,70 zł,
 Sp. LO przy MOW w Wojnowie – 1406,43 zł,
W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość
dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego
zgodnie z orzeczeniem:
 Dotacja dla ucznia z zespołem Aspergera – 5302,01 zł.
2. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg metryczki
subwencji oświatowej na 2021 rok:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 5581,06 zł,
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 5581,06 zł.
3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW
w wysokości 2790,53 zł miesięcznie.
4. Dokonać zmian w budżecie dostosowując plan dotacji w poszczególnych zadaniach do
kwot uwzględniających liczbę uczniów/wychowanków wykazaną w SIO.
5. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą
uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza br.
8. Przyjęcie rozliczenia budżetu na 2021 r. w dz. 801 i 854 wg metryczki subwencji
oświatowej.
Zarząd Powiatu postanowił:
1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w:
 SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 1068739,00 zł,
 PPPP w Stoku Lackim – 438798,00 zł;
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33335,00 zł,
 pozostała działalność – 18341,00 zł,
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w łącznej kwocie 1559213,00 zł.
2. Zwiększenie planu dotacji dla niepubl. MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę łączną
dla wszystkich zadań – 250640,00 zł ze środków subwencji oświatowej przyjmując
za podstawę wielkość liczby danych statystycznych uczniów/wychowanków wskazanych
w SIO na 30.09.2019 r.
3. Pozostawić w rezerwie kwotę 60275,00 zł naliczoną dla Szkoły Ponadgimnazjalnej
w Mordach – zadanie zlikwidowane z dn. 31.08.2020 r.
9. Przyjęcie:
 sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu za 2020 r.,
 sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach za 2020 r.,
 sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął:
 sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu za 2020 r.,
 sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach za 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął również:
 sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2020 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.
10. Rozpatrzenie wniosków:
 mieszkańców wsi Wólka Soseńska i Ptaszki oraz wsi Bejdy o remont drogi
powiatowej nr 3629W na odcinku Sosenki Jajki – Wólka Soseńska – do granicy
powiatu we wsi Ptaszki,
 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.
nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie przyłącza światłowodowego,
 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.
nr 361) obręb Strzała w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza telekomunikacyjnego światłowodowego,
 Kranz-Gaz ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3617W oraz nr 2044W w miejscowości Korczew (działka ewid.
nr 650 – ul. Szkolna), (działki ewid. nr: 280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski),
(działka ewid. nr 96-ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami,
 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
oraz nr 2044W w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650 – ul. Szkolna),
(działki ewid. nr: 280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski), (działka ewid. nr 96-ul.
Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączami,
 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 3603W w miejscowości Rososz (działka
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ewid. nr 281) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 247,
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 303,
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 3635W w miejscowości Domanice Kol.
(działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do bazy telefonii komórkowej na działce ewid. nr 260/25,
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 Kotuń (działka
ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 1211/1,
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 3650W w miejscowości Rudnik Duży
(działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 396,
DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego 22/55
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn,: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/3
w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody”.
DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego 22/55
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn,: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3641W na działkę ewid. nr 547
w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn”,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka
ewid. nr 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 178,
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W (działka ewid. nr 144)
w miejscowości Paprotnia w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 178,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.
nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 272 w miejscowości Oleksin,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 300/1
obręb Jagodne,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanie Kol. w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 252/46.
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Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Wólka Soseńska i Ptaszki oraz wsi Bejdy
o remont drogi powiatowej nr 3629W na odcinku Sosenki Jajki – Wólka
Soseńska – do granicy powiatu we wsi Ptaszki. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.
Konieczny jest wkład gminy Mordy w wysokości 20 % kosztów wykonania
remontu,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.
nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie przyłącza światłowodowego
na okres 31.03.2021 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 w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza telekomunikacyjnego światłowodowego w terminie 31.03.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W oraz nr 2044W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650 – ul. Szkolna), (działki ewid. nr:
280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski), (działka ewid. nr 96-ul. Siedlecka) w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie
6.04.2021 r. – 19.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W oraz nr 2044W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650 – ul. Szkolna), (działki ewid. nr:
280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski), (działka ewid. nr 96-ul. Siedlecka) w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na okres
6.04.2021 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,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 247,
 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 303,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) w celu
budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do bazy telefonii komórkowej na działce
ewid. nr 260/25,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 1211/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 396,
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pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn,: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/3 w miejscowości Wyłazy,
gmina Mokobody”.
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn,: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3641W na działkę ewid. nr 547 w miejscowości Modrzew,
gmina Zbuczyn”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
178 na okres 2.04.2021 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W (działka ewid.
nr 144) w miejscowości Paprotnia w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 178 w terminie 2.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.
nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 272 w miejscowości Oleksin w terminie
12-13.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 300/1
obręb Jagodne, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanie Kol. w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 252/46.

11. Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczew na lata 2021-2024
z perspektywą do 2028 r.”
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Korczew na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”
12. Zatwierdzenie planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata
2021 – 2023.
Zarząd Powiatu zatwierdził plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu
Siedleckiego na lata 2021 – 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/296/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
14. Przyjęcie informacji nt. podziału środków na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2021 r.
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Zarząd Powiatu przyjął informację nt. podziału środków na zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2021 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
o ufundowanie nagród laureatom XIII Festiwalu Piosenki Europejskiej.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach postanowił o przekazaniu gadżetów będących w posiadaniu Wydz. Promocji
i Rozwoju o wartości ok. 200 zł, na nagrody dla laureatów XIII Festiwalu Piosenki
Europejskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji
zadań publicznych w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVII/297/2021 w sprawie wyboru ofert na wsparcie
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
17. Przyjęcie rozliczeń środków przekazanych na realizację programu „Zajęcia klubowe
w WTZ” oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie środków przekazanych na realizację programu
„Zajęcia klubowe w WTZ” oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
18. Przyjęci do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motoroweru marki Romet i jego fizyczna likwidacja.



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motoroweru marki Romet HT50QT-16 o nr rej. WSI 1AU6 z wartością
początkową 300 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,
dokonanie fizycznej likwidacji w/w motoroweru (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.

19. Wolne wnioski.
Zarząd Powiatu postanowił, aby wystąpić do Prezydenta Miasta Siedlce
i Przewodniczącego Rady Miasta w Siedlcach o rozważenie propozycji dokonania zamiany
udziałów Powiatu Siedleckiego, tj. 121/3084 części w nieruchomości przy Skwerze
Niepodległości 2 (budynek Urzędu Miasta) na zabudowaną nieruchomość miejską, położoną
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 45, oznaczoną jako działka nr 1/1 z obrębu 49 o powierzchni
0,0204 ha, ujawnioną w księdze wieczystej Nr SI1S/00067086/3, która została przeznaczona
przez Miasto Siedlce do sprzedaży.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
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