
Protokół Nr CIX/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 28 kwietnia 2021 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.  Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CVIII/I2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

14 kwietnia 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. 

4. Rozpatrzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego 

5. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za naniesienia (ogrodzenie, 

nasadzenia) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 598/9 o pow. 

0,1618 ha, położonej w obrębie Stok Lacki. 

6. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Renault Trafic i jego fizyczna likwidacja.   

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach samochodu osobowego marki Mercedes Benz i jego fizyczna likwidacja. 

8. Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e./168/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu o umieszczenie w realizowanym 

budżecie powiatu na 2021 r. oraz na kolejny rok budżetowy zadań związanych                            

z budową, modernizacją i remontem dróg powiatowych, 

 mieszkańców wsi Oleksin oraz proboszcza parafii w Oleksinie o wykonanie 

remontu drogi powiatowej nr 3659W, na odcinku od mostu na rzece Kostrzyń 

do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Żdżar, 

 sołtysa wsi Tęczki o wykonanie remontu przepustu drogowego drogi 

powiatowej nr 3642W w miejscowości Tęczki oraz o naprawę istniejącej 

studzienki kanalizacyjnej, 



 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 3622W obręb Przesmyki  

(działka ewid. nr 1047) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                            

do nieruchomości na działce ewid. nr 595, 

 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 3659W obręb Oleksin  

(działka ewid. nr 165/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV                             

do nieruchomości na działkach ewid. nr: 90, 91, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3611W 

(działka ewid. nr 724) do nieruchomości stanowiącej działki ewid nr: 642, 641/1  

obręb Mokobody, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 191/1 obręb 

Domanice-Kol., 

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

nr 123) w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 731 w miejscowości Zbuczyn, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 

1044/1) obręb Krzesk Królowa Niwa, w celu budowy kanalizacji kablowej                     

w technologii światłowodowej,                         

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W (działka ewid. nr 

1044/1) obręb Krzesk Królowa Niwa, w celu budowy przyłączy kablowych                       

w technologii światłowodowej,                         

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działka ewid. nr 

753) obręb Bzów, w celu budowy przyłączy kablowych w technologii 

światłowodowej,                         

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 



1744/1, 1827) obręb Zbuczyn oraz działka ewid. nr 753 obręb Bzów w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,                         

 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 Błogoszcz  

(działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV do nieruchomości na działce nr ewid. nr 158/2, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu dwóch zjazdów 

indywidualnych  z drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec                        

do nieruchomości na działce ewid. nr 21/8, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego                       

z drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Radzików Stopki                                           

do nieruchomości na działce ewid. nr 351/1, 

 Media Projekt Jeziory 1B w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6852.12.2021 

z dnia 17.03.2021 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 61/2 obręb 

Joachimów, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1549/4 

obręb Zbuczyn, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                       

w miejscowości Żelków  (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 329/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                       

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

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 378/22, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka 

ewid. nr 1805/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 1011/8, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn (działka 



ewid. nr 1805/2), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

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

1011/8, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 665) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 147/5 

obręb Wołyńce, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) w celu budowy 

telekomunikacyjnej podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa, na 

wysokości działek nr: 373/9, 373/8, 

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

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

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazu średniego ciśnienia, 

 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 sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 109/2 

obręb Grubale, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

526) do działki ewid. nr 85 obręb Stok Lacki, 

 Gminy Korczew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3936W obręb Szczeglacin (działki ewid. nr: 297/1, 727, 376) i obręb 

Mogielnica (działki ewid. nr: 785, 226/6) w celu budowy sieci wodociągowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na 

terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 



14. Rozpatrzenie prośby Wójtów Gmin: Wiśniew,  Zbuczyn  o zwiększenie kwoty dotacji   

      celowej z  zakresu  zimowego  utrzymania  dróg   powiatowych  do  kwoty  koniecznej   

      do  wykonania zadań zawartych w porozumieniu na sezon zimowy 2020/2021r. 

15. Zaopiniowanie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020. 

      16. Przyjęcie   informacji   o   wykorzystaniu   środków   PFRON    na    realizację     zadań                            

            z   zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w I kwartale 2021 r. 

17. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.  

18. Zaopiniowanie    projektu    arkusza    organizacji    Specjalnego     Ośrodka     Szkolno- 

      Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.  

19. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022. 

20. 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. 

21. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CVIII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CIX/300/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego, sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za naniesienia 

(ogrodzenie, nasadzenia) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 598/9                                       



o pow. 0,1618 ha, położonej w obrębie Stok Lacki (zał. nr 3). Zarząd jednogłośnie postanowił, 

aby radca prawny udzielił pisemnego wyjaśnienia o wypłacie odszkodowania za naniesienia – 

należy wyjaśnić ciąg zdarzeń i przedstawić propozycje rozwiązania.  

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 4): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                    

w Siedlcach samochodu osobowego marki Renault Trafic nr rej. 1RCG440, z wartością 

początkową 700 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (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.  

      

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                    

w Siedlcach samochodu osobowego marki Mercedes Benz nr rej. LU 3934J,                                     

z wartością początkową 400 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodu (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.  

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 3.e./168/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii                        

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu                               

za 2020 rok (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 



 rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu                                          

o umieszczenie w realizowanym budżecie powiatu na 2021 r. oraz na kolejny 

rok budżetowy zadań związanych z budową, modernizacją i remontem dróg 

powiatowych. Zarząd widzi potrzebę realizacji zadań zawartych we wniosku. 

Ich realizacja będzie rozpatrywana w miarę posiadanych środków finansowych 

i rozstrzyganych przetargów na prace na drogach powiatowych, 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Oleksin oraz proboszcza Parafii                                  

w Oleksinie o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3659W, na odcinku od 

mostu na rzece Kostrzyń do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości 

Żdżar. Zarząd widzi potrzebę realizacji zadania zawartego we wniosku. Zarząd 

postanowił wystąpić z wnioskiem do proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej                  

w Oleksinie o rozważenie przekazania działki (nr ewid. 344) stanowiącej 

własność Parafii zajętej pod drogę powiatową nr 3659W, w zamian za 

przekazanie przez Powiat skweru w pobliżu kościoła Parafii w Oleksinie, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu przepustu drogowego drogi powiatowej                         

nr 3642W w miejscowości Tęczki oraz naprawę istniejącej studzienki 

kanalizacyjnej – wymiana pokrycia studzienki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W obręb 

Przesmyki (działka ewid. nr 1047) w celu budowy przyłącza kablowego nn                     

0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 595, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W obręb 

Oleksin  (działka ewid. nr 165/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn                    

0,4 kV do nieruchomości na działkach ewid. nr: 90, 91, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3611W 

(działka ewid. nr 724) do nieruchomości stanowiącej działki nr: 642, 641/1  

obręb Mokobody, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę nr 191/1  obręb 

Domanice-Kol., określając parametry techniczne, 

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

nr 123) w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie zjazdu 

indywidualnego do działki ewid. nr 731 w miejscowości Zbuczyn w terminie 



17.05 – 18.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W 

(działka ewid. nr 1044/1) obręb Krzesk Królowa Niwa, w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3667W 

(działka ewid. nr 1044/1) obręb Krzesk Królowa Niwa, w celu budowy 

przyłączy kablowych w technologii światłowodowej,     

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działka ewid. nr 753) obręb Bzów, w celu budowy przyłączy kablowych                         

w technologii światłowodowej,                         

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W 

(działki ewid. nr: 1744/1, 1827) obręb Zbuczyn oraz działka ewid. nr 753 obręb 

Bzów w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,                         

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce nr ewid. nr 158/2, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu dwóch zjazdów indywidualnych z drogi 

powiatowej nr 3605W w miejscowości Skórzec do nieruchomości na działce 

ewid. nr 21/8, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Radzików Stopki do nieruchomości na 

działce ewid. nr 351/1, 

 orzekł zmienić w części decyzję nr D.6852.12.2021 z dnia 17.03.2021 r.,  

dotyczącą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144), poprzez zmianę terminu 

harmonogramu robót z daty 12 – 14.04.2021 na datę 10 – 15.05.2021 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 78) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 61/2 obręb 

Joachimów, 

  zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W 

(działka ewid. nr 1750) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1549/4 

obręb Zbuczyn, określając parametry techniczne, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                       

w miejscowości Żelków  (działka ewid. nr 329/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 329/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                       

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

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 378/22, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                          

w miejscowości Zbuczyn (działka ewid. nr 1805/2) poprzez umieszczenie 

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

1011/8 na okres 4.05.2021 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 3638W                                               

w miejscowości Zbuczyn  (działka ewid. nr 1805/2), w celu prowadzenia robót 

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

mieszkalnego na działce ewid. nr 1011/8 w terminie 4.05.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 665) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 147/5 

obręb Wołyńce, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu budowy telekomunikacyjnej 

podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa, na wysokości działek nr: 

373/9, 373/8, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                         

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

polegających na budowie sieci gazu średniego ciśnienia w terminie 28.04.                   

2021 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 Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia na okres 28.04.2021 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W 

(działka ewid. nr 504) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 109/2 

obręb Grubale, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

526) do działki ewid. nr 85 obręb Stok Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W obręb 

Szczeglacin (działki ewid. nr: 297/1, 727, 376) i obręb Mogielnica (działki ewid. 

nr: 785, 222/6) w celu budowy sieci wodociągowej. 

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CIX/301/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Suchożebry                              

do kategorii dróg gminnych (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CIX/302/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CIX/303/2021 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 10).  

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CIX/304/2021 w sprawie wyrażenia 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

      Zarząd   Powiatu   zapoznał   się   z   prośbą   Wójtów   Gmin:   Wiśniew,    Zbuczyn                             

o zwiększenie kwoty dotacji celowej z  zakresu  zimowego  utrzymania  dróg   powiatowych  

do  kwoty  koniecznej  do  wykonania zadań zawartych w porozumieniu na sezon zimowy 



2020/2021r. (zał. nr 12). Powiat zawarł porozumienie z gminami z terenu powiatu określając 

stawkę ryczałtu dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z uwagi na trudne 

warunki pogodowe w trakcie zimy dotację celową na zimowe utrzymanie dróg zwiększono                     

o 50%. 

 

Ad. pkt 15 

     Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  za  2020 r.                       

(zał. nr 13) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą  o przedłożenie pod obrady 

Rady. 

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o wykorzystaniu środków  PFRON 

na   realizację   zadań   z   zakresu  rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w I kwartale 

2021 r. (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022 

(zał. nr 16).  

 

Ad. pkt 19 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniował  projekt  arkusza  organizacji  

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 

2021/2022 (zał. nr 17). 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CIX/305/2021 w sprawie powołania 

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

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. (zał. nr 18). 

 

  



Ad. pkt 21 

            Członek Zarządu Kazimierz Prochenka poinformował, że chodnik planowany do 

budowy przy drodze powiatowej w miejscowościach Dziewule i Grodzisk przebiegał będzie 

przez prywatne działki. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do przedstawienia koncepcji budowy 

chodnika w powyższych miejscowościach i oszacowania powierzchni działek do ewentualnego 

wykupienia pod chodnik, a Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oszacuje 

orientacyjną cenę gruntu.    

  

                                                                                                STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                      /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 

 

 


