SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
ZA OKRES OD 14 KWIETNIA DO 25 MAJA 2021 ROKU.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 14 kwietnia 2021 r.
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego
i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu
zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
2. 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.
3. 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.
4. Zapoznanie z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Siedleckiego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego i nie wniósł uwag.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVIII/298/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012
w 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na prace
geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r.
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CVIII/299/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian
w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095
w 2021 r.
7. Zapoznanie z decyzją nr 88/S/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Wojewody Mazowieckiego
ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją nr 88/S/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Wojewody
Mazowieckiego ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości - działka nr 42/2 w obrębie Rudnik Mały (wpływ do budżetu powiatu w kwocie
1855 zł).
8. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy z T-Mobile Polska S.A. w Warszawie
do końca czerwca br., zawartej od 29.04.2017 r. do 28.04. 2021 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy do końca czerwca br. z T-Mobile
Polska S.A. Warszawa ul. Marynarska 12 na dotychczasowych warunkach, tj. na czas określony
od dnia 29.04.2017 r. do dnia 30.06.2021 r.
9. Przyjęcie propozycji ogłoszenia publicznej licytacji drewna.
Zarząd Powiatu przyjął propozycję ogłoszenia publicznej licytacji drewna,
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych - przyjmując
jako cenę wywoławczą 50% dotychczasowej ceny.
10. Rozpatrzenie wniosków:
 Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o uwzględnienie w budżecie
powiatu na 2021 r. zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej
nr 3661W w miejscowości Męczyn o dł. 500 m w tym chodnika o dł. 170 m,
 Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o przyjęcie do realizacji w br. zadania
polegającego na remoncie nawierzchni brukowej drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Męczyn wraz z budową chodnika jednostronnego na odcinku
170 m,
 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie
zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 301)
w miejscowości Modrzew w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. 294,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Modrzew (działka
ewid. nr 301) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 294,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 728,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
na działce ewid. nr 153/12,
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Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Zbuczynie w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka
ewid. nr 423) poprzez umieszczenie sieci wodociągowej,
Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Zbuczynie w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Cielemęc (działka
ewid. nr 423) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci
wodociągowej,
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 3606W (działki ewid.
nr: 42/2, 43/2, 44/2) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 44/1,
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 3606W (działka ewid.
nr 1085/3) obręb Dąbrówka Wyłazy w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 831,
Solartech by Maybatt sp. z o.o. ul. Puławska 543/28 Warszawa w sprawie
zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W obręb Żeliszew Duży
(działka ewid. nr 437/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza SN,
Elektrownia PV 1 sp. z o.o. ul. Puławska 2 Warszawa w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży
(działka ewid. nr 437/1) w celu budowy przyłącza kablowego SN dla potrzeb
farmy fotowoltaicznej,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 269 obręb
Pruszyn,
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 Kępa (działka
ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 197/5,
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 3649W w miejscowości Wodynie
(działka ewid. nr 699) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 655/5,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 655) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 639,
640/1 obręb Krześlin,
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 3634W w miejscowości Wólka
Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 699/3,
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 3651W w miejscowości Olszyc
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Włościański (działka ewid. nr 176) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 188,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid.
nr 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 503/3,
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid.
nr 1249/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 503/3,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
WETE Gołaszyn 62E w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3614W w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 720)
w celu budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową,
Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3686W w miejscowościach: Grabianów, Białki (działki
ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu budowy rur osłonowych RHDPE 40 mm,
kabla światłowodowego, studni telekomunikacyjnej, zasobników kablowych,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb
Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie rur HDPE 40, kabla światłowodowego, studni
telekomunikacyjnej, zasobników kablowych,
Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowych z przyłączem
w miejscowości Ostoje gm. Mordy na działce ewid. nr 214”,
FARAD ul. Szkolna 18 Józefów w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 KV w miejscowości Żeliszew
Duży gmina Kotuń”,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid.
nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 441.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 rozpatrzyć wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu
o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2021 r. zadania polegającego
na remoncie drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Męczyn o dł. 500 m
w tym chodnika o dł. 170 m, w terminie późniejszym – w lipcu br.,
 rozpatrzyć wniosek Pana Witolda Kąkola – radnego Powiatu o przyjęcie
do realizacji w br. zadania polegającego na remoncie nawierzchni brukowej
drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Męczyn wraz z budową chodnika
jednostronnego na odcinku 170 m, w terminie późniejszym – w lipcu br.,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid.
nr 301) w miejscowości Modrzew w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
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na działce ewid. 294 w terminie 15.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W
w miejscowości Modrzew (działka ewid. nr 301) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 294
na okres 15.04.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W
w miejscowości Łupiny (działka ewid. nr 833) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 728,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1552) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
na działce ewid. nr 153/12,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 423) poprzez umieszczenie sieci
wodociągowej na okres 14.04.2021 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 423) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci wodociągowej w terminie 14.04.2021 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
(działki ewid. nr: 42/2, 43/2, 44/2) obręb Stara Dąbrówka w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 44/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
(działka ewid. nr 1085/3) obręb Dąbrówka Wyłazy w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 831,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W obręb Żeliszew
Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza SN w terminie 14 – 15.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Żeliszew Duży (działka ewid. nr 437/1) w celu budowy przyłącza
kablowego SN dla potrzeb farmy fotowoltaicznej na okres 14.04.2021 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 lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 269 obręb
Pruszyn, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 197/5,
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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 699) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 655/5,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3617W
(działka ewid. nr 655) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 639,
640/1 obręb Krześlin, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W
w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka ewid. nr 1065/1) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 699/3,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3651W
w miejscowości Olszyc Włościański (działka ewid. nr 176) w celu budowy
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid.
nr 188,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 503/3
na okres 14.04.2021 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 503/3 w terminie 14.04.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W
w miejscowości Suchożebry (działka ewid. nr 720) w celu budowy linii kablowej
SN wraz z kanalizacją światłowodową,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W
w miejscowościach: Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200)
w celu budowy rur osłonowych RHDPE 40 mm, kabla światłowodowego, studni
telekomunikacyjnej, zasobników kablowych na okres 14.05.2021 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb
Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie rur HDPE 40, kabla światłowodowego, studni
telekomunikacyjnej, zasobników kablowych w terminie 26.04 – 14.05.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowych
z przyłączem w miejscowości Ostoje gm. Mordy na działce ewid. nr 214”,
pozytywnie
uzgodnił
projekt
budowlany
pn.:
„Budowa
sieci
elektroenergetycznej SN-15 KV w miejscowości Żeliszew Duży gmina Kotuń”,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W (działka ewid.
nr 467) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 633/5 w miejscowości Wyłazy w terminie
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14– 15.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 441.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2020.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2020 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
12. Rozpatrzenie prośby Prezesa WLKS Nowe Iganie o ufundowanie pucharów dla
najlepszych zawodniczek i zawodników w organizowanych zawodach Pucharu Polski
Kadetek i Kadetów, Juniorek i Juniorów w Sumo, które odbędą się 24.04.2021 w hali
Sportowej Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa WLKS Nowe Iganie postanowił
o ufundowaniu 32 pucharów dla najlepszych zawodniczek i zawodników w 4 grupach
wiekowych w 8 kategoriach wagowych, w organizowanych zawodach Pucharu Polski Kadetek
i Kadetów, Juniorek i Juniorów w Sumo, które odbędą się 24.04.2021 w hali Sportowej Zespołu
Oświatowego w Nowych Iganiach. Środki finansowe na powyższe nagrody – kwota 1300 zł.
13. Rozpatrzenie prośby Klubu Honorowego 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 rozpatrując prośbę Prezesa Klubu Honorowego Dawcy Krwi
„Kolejarz” w Siedlcach postanowił dofinansować kwotą 1000 zł zakup pamiątkowych statuetek
i medali, które zostaną wręczone podczas obchodów 60 – lecia działalności Klubu w dniu
28 listopada 2021 r.
14. Rozpatrzenie prośby o przyznanie środków finansowych na nagrody dla laureatów
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bajki robotów”.
Zarząd Powiatu postanowił przyznać środki finansowe w wysokości 8000 zł
na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Bajki dla robotów”.
Konkurs organizowany będzie z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza Stanisława Lema
i adresowany będzie do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Powiatu Siedleckiego.
15. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Dodge Grand Caravan i jego fizyczna
likwidacja.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego Dodge Grand Caravan o nr VIN:
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1D4GP24R15B152446, z wartością początkową 500 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.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 28 kwietnia 2021 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CIX/300/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
2. Rozpatrzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego sporządzonego
na dzień 31.12.2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego, sporządzony
na dzień 31.12.2020 r.
3. 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.
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. Zarząd postanowił, aby radca prawny
udzielił pisemnego wyjaśnienia o wypłacie odszkodowania.
4. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Renault Trafic i jego fizyczna likwidacja.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
 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.
5. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Mercedes Benz i jego fizyczna likwidacja.


Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
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,
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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.

6. Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e./168/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 r.
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 r.
7. 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 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,
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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,
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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.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski 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
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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
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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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej
na terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CIX/301/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele
budowlane.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CIX/302/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CIX/303/2021 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
11. 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 CIX/304/2021 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12. 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.
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
2020/2021 r. Zarząd 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%.
13. Zaopiniowanie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
Zarząd Powiatu przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
14. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków PFRON na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w I kwartale 2021 r.
Zarząd Powiatu przyjął informację o wykorzystaniu środków PFRON na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w I kwartale 2021 r.
15.Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu.
16. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Specjalnego
Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.

Ośrodka

Szkolno-

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.
17. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.
18. 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.
Zarząd Powiatu 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.
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Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 12 maja 2021 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego za rok 2020”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/306/2021 w sprawie przedłożenia
„Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2020” i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu, celem zatwierdzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach za 2020 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/307/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2020 rok.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze
Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach raportu
o stanie Powiatu Siedleckiego za 2020 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/308/2021 w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu w Siedlcach „Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego za 2020 rok” i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/309/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
8. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach nieruchomości położonej w obrębie Woli Suchożebrskiej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach działki nr 1588/2 o powierzchni 13,6763 ha,
położonej w obrębie Wola Suchożebrska gmina Suchożebry, z wartością
początkową brutto 459 000 zł.
9. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu, według stanu na 4.05.2021 r.
Zarząd Powiatu postanowił o przyjęciu ewidencji nieruchomości zasobu powiatu,
wg stanu na 4.05.2021 r.
10. Rozpatrzenie wniosku dot. odszkodowania za naniesienia (ogrodzenie, nasadzenia)
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 598/9 o pow. 0,1618
ha położonej w obrębie Stok Lacki.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z wnioskiem dot. odszkodowania za naniesienia
(ogrodzenie, nasadzenia) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem
598/9 o pow. 0,1618 ha położonej w obrębie Stok Lacki postanowił aby Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami podjął działania celem uzyskania od byłych właścicieli działki
propozycji rozwiązania sprawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/310/2021 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/311/2021 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi
powiatowej na terenie powiatu węgrowskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/312/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu węgrowskiego.
14. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W
w miejscowościach: Grodzisk, Dziewule,
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o przedłużenie budowanego chodnika ewentualnie samych krawężników
wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zaliwie Szpinki do posesji nr 36 –
obręb Zaliwie Piegawki,
„DOMY I DACHY” sp. z o.o. ul. Piaskowa 27 Żelków Kol. w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe
Opole (działki ewid. nr: 669, 308/3) w celu budowy sieci wodociągowej,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W
(działka ewid. nr 89) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 96/2 obręb
Kamianki Wańki,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W
(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 648 obręb
Mordy Kolonia,
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W (działki ewid. nr: 100/1, 63/2,
55/2) w miejscowości Pluty w celu prowadzenia robót polegających na budowie
energetycznego przyłącza,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3624W w miejscowości Pluty (działki ewid. nr:
100/1, 63/2, 55/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 55/1,
PPUH „GAW-BUD” ul. Ogrodowa 3 Łosice w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3667W w miejscowości Krzesk Majątek (działka ewid. nr
1044/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej,
Kranz-Gaz ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665), w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,
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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Łączka (działka ewid. nr 697/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 189/6,
LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr
306/1) obręb Borki Wyrki w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej wraz z przyłączami,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki
(działka ewid. nr 435) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 526,
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Olszyc Szlachecki
(działka ewid. nr 435) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na
działce ewid. nr 526,
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PWiK ul. Leśna 8 Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy sieci
przyłącza kanalizacji sanitarnej,
„HYDRA” Żelków Kol. ul. Swoboda 43 w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Domanickiej
w Siedlcach,
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W na działkę ewid. nr 831
w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, gmina Skórzec”,
Gminy Korczew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3917W obręb Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy sieci
wodociągowej,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W
(działka ewid. nr 397) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 376,
377/1 obręb Żuków,
NEA NET Siedlce ul. Brzeska 97a w sprawie zadysponowania pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 306/1) obręb Borki Wyrki w celu
budowy kabla światłowodowego,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1,
1708/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego
budynek mieszkalny na działce ewid. nr 931/2,
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3661W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1)
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego
budynek mieszkalny na działce ewid. nr 1177/4,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 78) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 80/3 obręb
Joachimów,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1385/6,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
(działka ewid. nr 551) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 578 obręb
Nakory,
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Nowe
Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do nieruchomości – działki ewid. nr: 441, 437/1, 439/1, 439/2,
LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.
nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz, nr: 1024, 833 – obręb Łupiny,
nr 283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej,
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LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.
nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz, nr: 1024, 833 – obręb Łupiny,
nr 283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 po zapoznaniu z koncepcją budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3656W w miejscowościach: Grodzisk, Dziewule, należy podjąć negocjacje
w sprawie ceny gruntu pod budowę chodnika,
 zapoznał się z wnioskiem o przedłużenie budowanego chodnika ewentualnie
samych krawężników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zaliwie Szpinki
do posesji nr 36 – obręb Zaliwie Piegawki. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 308/3) w celu budowy sieci wodociągowej,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3622W
(działka ewid. nr 89) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 96/2 obręb
Kamianki Wańki,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3615W
(działka ewid. nr 651) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 648 obręb
Mordy Kolonia, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W (działki ewid.
nr: 100/1, 63/2, 55/2) w miejscowości Pluty w celu prowadzenia robót
polegających na budowie energetycznego przyłącza w terminie 14.05.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3624W
w miejscowości Pluty (działki ewid. nr: 100/1, 63/2, 55/2) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 55/1 na okres 14.05.2021 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 3667W
w miejscowości Krzesk Majątek (działka ewid. nr 1044/1), w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie
17.05.2021 r. – 15.07.2021 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665), w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie 26.05.2021 r. – 8.06.2021 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączami na okres 26.05.2021 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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zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Łączka (działka ewid. nr 697/1) w celu budowy przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 189/6,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 306/1) obręb Borki Wyrki w celu budowy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 526 na okres 13.05.2021 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 3653W
w miejscowości Olszyc Szlachecki (działka ewid. nr 435) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 526 w terminie 13.05.2021 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 (działka ewid. nr 503) w celu budowy sieci przyłącza
kanalizacji sanitarnej na okres 17.05.2021 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Domanickiej w Siedlcach w terminie 17.05.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3606W na działkę ewid. nr 831 w miejscowości Dąbrówka
Wyłazy, gmina Skórzec”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3917W obręb
Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy sieci wodociągowej,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W
(działka ewid. nr 397) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 376,
377/1 obręb Żuków, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 306/1) obręb Borki Wyrki w celu budowy kabla
światłowodowego,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W
w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 1708/1) w celu budowy
przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny
na działce ewid. nr 931/2,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce
ewid. nr 1177/4,
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zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W
(działka ewid. nr 78) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 80/3 obręb
Joachimów, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 1385/6,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W
(działka ewid. nr 551) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 578 obręb
Nakory, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do nieruchomości – działki ewid. nr: 441, 437/1, 439/1, 439/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz, nr: 1024, 833
– obręb Łupiny, nr 283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy przyłączy kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz, nr: 1024, 833
– obręb Łupiny, nr 283/1 – obręb Daćbogi) w celu budowy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej.

15. Zapoznanie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
nr 258/DS./2021 z dnia 5.05.2021 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków nr 258/DS./2021 z dnia 5.05.2021 r., pozwalającą na prowadzenie badań
archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi prowadzonym
podczas budowy sieci gazowej PE średniego ciśnienia w miejscowości Korczew.
16. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego udostepnienia nieruchomości – działki nr 1588/2
o pow. 13,6763 ha, położonej w miejscowości Wola Suchożebrska, na potrzeby
21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie w okresie 8 – 18 czerwca br.
nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 1588/2 o powierzchni 13,6763 ha, na potrzeby 21 Batalionu Dowodzenia
w Rzeszowie, celem zakwaterowania przejściowego w ramach ćwiczeń DRAGON 21.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji
zadań publicznych w 2021 roku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CX/313/2021 w sprawie wyboru ofert na wsparcie
przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
18. Rozpatrzenie prośby Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie
o ufundowanie 35 pucharów dla najlepszych zawodniczek i zawodników, laureatów
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów,
które odbędą się w dniach 13 – 16 maja br. w Siedlcach.
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Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu za kwotę 1100 zł, 35 pucharów dla
najlepszych zawodniczek i zawodników, laureatów Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS
Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów, które odbędą się w dniach 13 – 16 maja br.
w Siedlcach.
19. Zapoznanie z odpowiedzią dyrektora MKS POGOŃ Siedlce na zapytanie radnego
Powiatu skierowane na sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 kwietnia br.
Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią dyrektora MKS POGOŃ Siedlce na zapytanie
radnego Powiatu skierowane na sesji Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 kwietnia br.
i postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 25 maja 2021 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXI/314/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
2. 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.
3. 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.
4. Przyjęcie „Informacji o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. w Powiecie Siedleckim”.
Zarząd Powiatu przyjął „Informację o finansowaniu oświaty i edukacyjnej opieki
wychowawczej za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. w Powiecie Siedleckim”
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia w całości należności za usunięcie z drogi
i parkowanie samochodu marki Ford Mustang, nr rej. WD 40339.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym umorzenia w całości należności
za usunięcie z drogi i parkowanie samochodu marki Ford Mustang, nr rej. WD 40339.
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Zarząd stoi na stanowisku, aby po wpłaceniu przez zainteresowanego do 31 lipca br. kwoty
7000 zł, pozostała kwota do zapłacenia zostanie umorzona.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXI/315/2021 w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego do działki położonej
w obrębie Koszewnica gmina Kotuń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerem 875/1 o powierzchni 0,0098 ha.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego do działki
położonej w obrębie Koszewnica gmina Kotuń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerem 875/1 o powierzchni 0,0098 ha.
8. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie braku drzewa wskazanego do wycinki w ramach prowadzonej
inwestycji,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka
ewid. nr 526) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działki
ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 366/23, 366/24,
 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek
ewid. nr: 366/23, 366/24,
 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym,
 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka
ewid. nr 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
wraz ze złączem kablowym,
 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 Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu
budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek
mieszkalny na działce ewid. nr 137/3,
 Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka
ewid. nr 405/4) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kanalizacji sanitarnej,
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w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości
Stok Lacki (działka ewid. nr 405/4) w celu budowy sieci przyłącza kanalizacji
sanitarnej,
Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka ewid.
nr 1438) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości
Mordy (działka ewid. nr 1438) w celu budowy sieci przyłącza kanalizacji
sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego,
Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu
prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej,
Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała poprzez
umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka
do nieruchomości nr ewid. 198/1,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3618W
(działka ewid. nr 445) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 336/2
obręb Rzeszotków,
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb Ługi Rętki
(działka ewid. nr 253/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania nieruchomości na działkach ewid. nr: 253/6, 253/7,
Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Kosowska 28 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. nr 292) obręb Kisielany
Żmichy w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii
telekomunikacyjnej światłowodowej napowietrznej na istniejącej podbudowie
słupowej,
Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Kosowska 28 w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid. nr 292) obręb
Kisielany Żmichy poprzez umieszczenie napowietrznej telekomunikacyjnej linii
kablowej,
Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Kosowska 28 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 361) obręb Strzała
w celu usunięcia awarii linii światłowodowej,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 215/4
obręb Pruszynek,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
(działka ewid. nr 596/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/1
obręb Kępa,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości
Skórzec w celu prowadzenia robót polegających na przebudowie dwóch
zjazdów indywidualnych do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 21/8
w miejscowości Skórzec,

24























w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb
Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu prowadzenia
prac porządkowych związanych z zajęciem pasa drogowego w celu budowy
kanalizacji światłowodowej,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości
Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy sieci przyłącza wodociągowego
do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2,
LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.
nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy przyłączy
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,
LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid.
nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy kanalizacji
kablowej w technologii światłowodowej,
PWiK ul. Leśna 8 Siedlce w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Purzec, gm. Siedlce (działka
ewid. nr 759/3)”,
LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W (działka ewid. nr
1750 – obręb Zbuczyn, nr 563 – obręb Grodzisk, nr 338/4 – obręb Łęcznowola)
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 3637W (działka ewid. nr
1750 – obręb Zbuczyn, nr 563 – obręb Grodzisk, nr 338/4 – obręb Łęcznowola)
w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Joachimów (działka
ewid. nr 78) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 77,
w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W (działka
ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 39 obręb
Ujrzanów,
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,
Wójta Gminy Suchożebry w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów gm.
Suchożebry”,
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 78)
w miejscowości Joachimów w celu prowadzenia robót polegających na budowie
energetycznego przyłącza,
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości
Tchórzew,
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w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale do nieruchomości nr ewid. 108,
firmy Multiconsulat sp. z o.o. o uzgodnienie rozwiązań projektowych
przebudowy dróg powiatowych nr: 3633W, 3638W, 3640W.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 z uwagi na znikomą wartość drewna, odstąpić od zgłoszenia na Policję
kradzieży drzewa i egzekwowania przekazania dłużycy przez wykonawcę robót,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 91/5 na okres 26.05.2021 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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działkach ewid. nr: 366/23, 366/24 na okres 26.05.2021 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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 535, 326/4, 366/27) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do zasilania działek ewid. nr: 366/23, 366/24 w terminie 26.05.2021 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem
kablowym w terminie 26.05.2021 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 Kol. (działka ewid. nr 132) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na okres 26.05.
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 3632W
w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 137/3,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 405/4) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie 26.05.
2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 405/4) w celu budowy sieci
przyłącza kanalizacji sanitarnej na okres 26.05.2021 r. – 31.12.2041 r., ustalił
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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 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1438) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza
wodociągowego w terminie 26.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1438) w celu budowy sieci przyłącza
kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na okres 26.05.2021 r. –
31.12.2041 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
telekomunikacyjnej linii kablowej w terminie 3.06.2021 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.
nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej
na okres 3.06.2021 r. – 31.12.2031 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 3657W w miejscowości Smolanka do nieruchomości
nr ewid. 198/1,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3618W
(działka ewid. nr 445) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 336/2
obręb Rzeszotków,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb
Ługi Rętki (działka ewid. nr 253/4) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do zasilania nieruchomości na działkach ewid. nr: 253/6, 253/7,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid.
nr 292) obręb Kisielany Żmichy w celu prowadzenia robót polegających na
budowie linii telekomunikacyjnej światłowodowej napowietrznej na istniejącej
podbudowie słupowej w terminie 27.05.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W (działka ewid.
nr 292) obręb Kisielany Żmichy poprzez umieszczenie napowietrznej
telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 27.05.2021 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,
określił warunki zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W obręb
Strzała (działka ewid. nr 361) w celu usunięcia awarii linii światłowodowej,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W
(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 215/4
obręb Pruszynek, określając parametry techniczne,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W
(działka ewid. nr 596/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 366/1
obręb Kępa, określając parametry techniczne,
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zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Skórzec w celu prowadzenia robót polegających
na przebudowie dwóch zjazdów indywidualnych do nieruchomości stanowiącej
działkę ewid. nr 21/8 w miejscowości Skórzec w terminie 26.05.2021 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb
Grabianów, Białki (działki ewid. nr: 144, 1062/2, 1200) w celu prowadzenia
prac porządkowych związanych z zajęciem pasa drogowego w celu budowy
kanalizacji światłowodowej w terminie 17.05.2021 r. – 26.05.2021 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 Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy sieci przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 275/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy
przyłączy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W
(działka ewid. nr 515 – obręb Tworki, nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy
kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Purzec, gm. Siedlce (działka ewid. nr 759/3)”, w zakresie
objętym decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.7.2021 z dnia
16.02.2021 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
(działka ewid. nr 1750 obręb Zbuczyn, działka ewid. nr 563 obręb Grodzisk,
działka ewid. nr 338/4 obręb Łęcznowola) w celu budowy przyłączy kablowych
w technologii światłowodowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W
(działka ewid. nr 1750 – obręb Zbuczyn, nr 563 – obręb Grodzisk, nr 338/4 –
obręb Łęcznowola) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 78) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.
nr 77 na okres 30.06.2021 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 lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W
(działka ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 39
obręb Ujrzanów, określając parametry techniczne,
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,
pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Brzozów gm. Suchożebry”, w zakresie objętym
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decyzją Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.14.2020 z dnia 29.01.
2021 r.,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid.
nr 78) w miejscowości Joachimów w celu prowadzenia robót polegających
na budowie energetycznego przyłącza w terminie 30.06.2021 r., ustalił opłatę
za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z uzbrojeniem
terenu i urządzeniami budowlanymi oraz zbiornika na gaz płynny, do realizacji
na działce ewid. nr 421/3 w miejscowości Tchórzew,
wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Grubale do nieruchomości
nr ewid. 108,
pozytywnie zaopiniował projekt przebudowy dróg powiatowych nr: 3633W,
3638W, 3640W związany z realizacją inwestycji pn.”Projekt i budowa
autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec – węzeł
„Cicibór” (z węzłem) odcinek VI od km ok. 561 + 440 do km 580 + 190
z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km”.

9. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Przesmyki o przyznanie dotacji i przekazanie
zadania dla Gminy związanego z letnim utrzymaniem poboczy i rowów przy drogach
powiatowych.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Przesmyki o przyznanie dotacji
i przekazanie zadania dla Gminy związanego z letnim utrzymaniem poboczy i rowów przy
drogach powiatowych. Zarząd stoi na stanowisku, aby Wójt Gminy Przesmyki dostarczył
propozycję cenową usługi. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania ofert cenowych
powyższej usługi od kilku innych usługodawców.
10. Przyjęcie:
 informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2020 r.,
 sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”
w 2020 r.,
 informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2020 r.,
 informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2020/2021,
 informacji na temat przeprowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie
Powiatowym i Jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 informacji na temat projektów arkuszy organizacji szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2021/2022,
 informacji na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
Zarząd Powiatu przyjął:
 informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2020/2021,
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sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu
Siedleckiego” w 2020 r.,
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośba o przedłożenie pod obrady
Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął również:
 informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2020 r.,
 informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
Powiatu siedleckiego w 2020 r.,
 informację na temat przeprowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie
Powiatowym i Jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 informację na temat projektów arkuszy organizacji szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki na rok szkolny 2021/2022,
 informację na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Siedlcach
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.
11. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody dyrektorowi Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Starosty i Komisji Rewizyjnej
i postanowił o przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach, w wysokości 12,0% sumy przyznanego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w 2020 r.
12. Rozpatrzenie prośby Gminy Skórzec o ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych dla
laureatów Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN organizowanego 6 czerwca br.
w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu.
Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu pucharów i nagród rzeczowych, za kwotę
2000 zł brutto laureatom III Ogólnopolskiego Turnieju STRONG MAN. Turniej zorganizowany
zostanie w dniu 6 czerwca br. w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu.
13. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Rejonowego w Siedlcach Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego o pomoc w ufundowaniu sztandaru i jego akcesoriów dla Związku
w Siedlcach.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Rejonowego w Siedlcach Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego postanowił dofinansować kwotą do 1000 zł zakup akcesoriów
do sztandaru dla Związku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXI/316/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 r.
15. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
samochodu osobowego marki Volvo V40 i jego fizyczna likwidacja.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:
 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo V40, nr rej. WSI 9H34,
z wartością początkową 350 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.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
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