
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 16 września 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 146/268/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. przyjął „Zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych do projektu   

uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017”. Zarząd postanowił o przekazaniu 

powyższych Zasad jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach, do wykorzystania i realizacji.  

 

            3. wyraził zgodę na uruchomienie  dla Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                  

w Chlewiskach dodatkowej transzy środków powyżej 
1
/12  planu  w wysokości 100 000 zł. 

Środki te wykorzystane zostaną na potrzeby bieżące jednostki tj. utrzymanie obiektu, wypłatę 

wynagrodzeń, realizację imprez statutowych. 

 

            4. wyraził zgodę na wprowadzenie do projektu Planu Pracy Rady Powiatu na 2014 r., 

sprawozdania z realizacji w roku 2013 projektu Nowa Szansa na Przyszłość w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” – 

termin realizacji 25 września. 

 

            5. podjął uchwałę Nr 146/269/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane, związane z przebudową skrzyżowania drogi gminnej                  

ul. Rynek w miejscowości Zbuczyn z drogą powiatową nr 3638W.  

   
            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Wojciecha Klepackiego                              

o wpisanie na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3648W                   

na odcinku Wodynie – Wola Wodyńska o długości ok. 5 km. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2014 r., 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV 

linii kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz 

przyłączy kablowych niskiego napięcia 0,4 kV. Przebudowa sieci 

napowietrznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, wymiana 

przyłączy napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV, podział sieci niskiego 

napięcia Pruszyn 3 w miejscowości Pruszyn gm. Siedlce”, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3632W, zgodnie z decyzją 

Zarządu Powiatu nr D.6853.134.2012 z dnia 15.10.2012 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3641W                              

(działka nr ew. 301) w miejscowości Modrzew w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego NN dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce 

nr ew. 300/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W (działka nr ew. 

151) w miejscowości Wola Wodyńska w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do działki nr ew. 170, od słupa na działce nr ew. 113, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3660W w miejscowości 

Żdżar (działka nr ew. 300/2) w celu budowy kablowej linii NN, 

 nie wyraził zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3663W 

(działka nr ew. 234) linii kablowej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości 

Januszówka (działka nr 385) w celu budowy linii kablowej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W (działka nr ew. 

366/1) w miejscowości Chlewiska w celu budowy przyłącza wodociągowego 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 255, 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa ulicy Rynek w miejscowości Zbuczyn”,                 

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3638W, 

                                                                                                               

            7. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego                     

Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu  Siedleckiego, 

 powierzenia Gminie Wiśniew zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych, 

 realizacji inwestycji pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu 

drogowego oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez 

przebudowę ulic Rynek, Cicha, Topolowa, Spokojna w m-ci Niwiski” w ramach 

Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie                            

z Gminą Mokobody, 

 przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu, 

przekazał również: 

 informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom                       

Powiatu Siedleckiego, 

 informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego                             

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu 

ratownictwa medycznego, 

 informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu 

siedleckiego, 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres                                       

I półrocza 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                             

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                             

za okres I półrocza 2013 r., 

 informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON                                              

za I półrocze 2013 r., 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach                                           

za I półrocze 2013 r., 

 informację nt. realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia i niesienia pomocy 

mieszkańcom powiatu siedleckiego, 

 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach za I półrocze 2013 roku, 



 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze                 

2013 roku, 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2013 – 2016 za I półrocze 2013 roku 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

            8. postanowił o zakupie nagrody dla zwycięskiej drużyny VII Powiatowych Zawodów 

Sportowo – Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego, 

które rozegrane zostaną w dniu 21 września br. w Wiśniewie.  

 

           9. przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu w części dotyczącej dróg wg stanu 

na dzień 11.09.2013 r.  

na posiedzeniu w dniu 23 września 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 147/270/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom 

wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 147/271/2013 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania               

w 2013 r. /dział 700, rozdz. 70005/. 

 

            3. przyjął Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego 

na lata 2005 – 2013” w 2012 roku” i skierował   do Przewodniczącego Rady Powiatu                      

z prośbą o przedłożenie na posiedzenia merytorycznych Komisji.  

 

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek radnych Gminy Suchożebry o zarezerwowanie środków 

finansowych w budżecie powiatu na 2014 r. na przebudowę drogi powiatowej 

nr 3612W, na odcinku Stany Duże – Krynica o dł. ok. 875 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2014 r., 

  rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Rzeszotków o pomoc                                        

w budowie chodnika o dł. ok. 920 m, w ciągu drogi powiatowej nr 3618W. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek radnej Powiatu pani Józefy Rychlik o ujęcie w budżecie 

powiatu na 2014 r. zadań: 1. przebudowa drogi powiatowej nr 3937W                         

na odcinku Pieńki – Zemły  o dł. ok. 900 m, 2. wykonanie dokumentacji  

przebudowy drogi powiatowej nr 3612W, na odcinku Mokobody –                       

Osiny Dolne o dł. ok. 3 000 m oraz ujęcie w wieloletnich planach 

inwestycyjnych wykonania przebudowy tej drogi. Ostateczna decyzja                       

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                 

na 2014 r., 

 uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa i budowa sieci energetycznej - 

napowietrznej linii NN w miejscowości Przesmyki i Kaliski gm. Przesmyki 

działki nr ew. 299, 271 obręb Przesmyki, działki nr ew.: 17, 15, 14/3, 14/2, 

14/1, 13/1, 94/1 – obręb Kaliski”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie 

drogi powiatowej nr 3632W zgodnie z decyzją nr D.6853.1.45.2013 z dnia 

27.05.2013 r., 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci energetycznej – kablowej linii oświetlenia 

ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Wołyńce gm. Siedlce 



działki nr ew. 665, 122”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi 

powiatowej nr 3632W, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.69.2013                                      

z dnia 5.08.2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3634W (działka nr ew. 

1065/1) w miejscowości Wólka Wiśniewska w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego                                          

na działce nr ew. 302, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3648W                               

(działka nr ew. 804) w miejscowości Wodynie w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1509, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno – 

kablowej SN – 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV                              

w miejscowości Łozy gm. Paprotnia działka nr ew. 200”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3617W, zgodnie z decyzją                           

nr D.6853.35.2013 z dnia 8.04.2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                     

z drogi powiatowej nr 3636W do działki nr ew. 318/7 w miejscowości 

Mościbrody, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej nr 3638W                     

w miejscowości Czuryły do nieruchomości na działce nr ew. 168/9, 

polegającego na wymianie załamanej rury betonowej na rurę PCV                                  

Ø min. 40 cm o sztywności obwodowej SN8 oraz na wymianie zniszczonej 

kostki brukowej na nową, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                           

w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 2697/1)                                

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.       

 

            5. zaakceptował na rok szkolny 2013/14 wysokość kosztów surowca przeznaczonego 

na wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 

 

            6. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie pod obrady na najbliższej sesji Rady. 

 

            7. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy              

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2014 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            8. postanowił przyznać nagrody dla zawodniczek WLKS Nowe Iganie, które startowały 

w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w dniach 1 – 8 września br. na Litwie: 

 Pani  

 Pani . 

 

            9. przyjął sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2012 i skierował                                                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                  

merytorycznej Komisji. 

 



           10.przyjął sprawozdanie z realizacji w roku 2012 projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 – „Rozwój                   

i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój                                     

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”                                     

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

merytorycznej Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 30 września 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 148/272/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 148/273/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016. 

 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                  

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

merytorycznej Komisji.  

 

            4. przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w roku 2013 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                        

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa linii NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym. 

Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV wraz z przyłączami 

napowietrznymi”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej 

nr 3636W, 

 zezwolił na zlokalizowanie przyłącza gazu ziemnego ś.c. w pasie drogi 

powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki – Folwark ul. Pałacowa 

(działka nr ew. 1212/1), dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr 1315, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Zbuczyn ul. Starowiejska (działka nr 509/1) w celu przebudowy linii 

napowietrznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W (działka nr ew. 

800/1) w miejscowości Łysów w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 380/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 

504) w miejscowości Grubale w celu budowy kanału sanitarnego 

grawitacyjnego PVC 200 mm oraz kanału grawitacyjnego PVC 160 mm, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                

nr 3635W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 718/2 w miejscowości 

Przywory Duże.   

   

            6. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie nagród  z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki:   

 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, 

 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,  

 dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. 

 



7. rozpatrując prośbę dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie postanowił  

o wsparciu organizacji obchodów jubileuszy: 

 pięćdziesięciolecia Wiejskiego Domu Kultury, 

 dziesięciolecia Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”, 

 pięciolecia Zespołu Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”. 

 

8. postanowił przyznać nagrodę  - zawodniczce  

Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie, która startowała                                         

w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w dniu 22 września br. w Tallinie i zdobyła 

brązowy medal. 

 

            9. zatwierdził aneksy do arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mordach na rok szkolny 2013/14. 

 

           10.przyjął informację na temat ilości przyznanych środków na terenie                              

Powiatu Siedleckiego na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                     

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.  

 

           11.przyjął informację na temat przygotowania służb drogowych do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2013/2014 i skierował                    

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

          12.zapoznał się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia                                          

i Opieki Społecznej, zawartą w piśmie Nr BR.0012.4.6.2013 z dnia 27 września 2013 r.   

                   

na posiedzeniu w dniu 7 października 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 149/274/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku i skierował do Przewodniczącego                  

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            3. podjął uchwałę Nr 149/275/2013 w sprawie zmiany planu wydatków na zadania                  

w 2013 r.  

 

            4. w związku ze sprzedażą działki położonej w Głuchowie, gm. Mordy, oznaczonej                 

nr 249 o pow. 1,8956 ha ustalił: 

 cenę wywoławczą przy sprzedaży w/w działki w wysokości 150 000 zł, 

 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, 

 skład komisji przetargowej: 

Teresa Wasiluk – przewodniczący 

Teresa Szymańska – członek 

Andrzej Skaruz – członek 

Emilia Soćko – członek 



– członek 

Michał Adamczyk – członek. 

W przypadku nieobecności Pani Teresy Wasiluk funkcję przewodniczącego pełnił będzie               

Pan Michał Adamczyk. 

 

            5. podjął decyzję o zakupie pługa dwulemieszowego OZ-BR do odśnieżania dróg 

powiatowych.  

 

            6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o ujęcie w planach wydatków 

inwestycyjnych na 2014 r. zadań: przebudowy drogi powiatowej nr 3653W, budowy 

chodnika w miejscowości Czachy, wykonania balustrady przy chodniku                                 

w miejscowości Domanice Kolonia na wysokości rzeki Kostrzyń. Ostateczna decyzja                

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń oraz Pana Jana Kucia radnego Powiatu                     

o zakup materiałów (cement + żwir) na utwardzenie drogi powiatowej nr 3637W,                  

na odcinku od nawierzchni asfaltowej do granicy gminy w kierunku wsi Trzcianka                        

o dł. ok. 1 400 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Osiny Górne o ujęcie w planach inwestycyjnych                        

na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3611W, na odcinku Mokobody – 

Osiny Górne o dł. ok 2 500 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców ulic Poręby i Spacerowej w Zbuczynie, poparty przez 

Pana Dariusza Jasińskiego radnego Powiatu  oraz Wójta Gminy Zbuczyn,                       

o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2014 r. zadania budowy chodnika o dł. 1 000 m 

na ul. Poręby w ciągu drogi powiatowej nr 3637W. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Nakory o ujęcie w planach inwestycyjnych                   

na 2014 r. wykonania remontu drogi powiatowej nr 3940W, na odcinku o nawierzchni 

żwirowej o dł. 1 200 m oraz wykonanie remontu przepustu. Ostateczna decyzja                    

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

  uzgodnił projekt pn. „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV 

Miłosna – Siedlce Ujrzanów – teren gminy Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji      

w pasie drogi powiatowej nr 3636W zgodnie z decyzją nr D.6853.1.57.2011                   

z dnia 27 lipca 2011 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3641W, 3639W                      

w miejscowości Modrzew (działki nr ew.: 301, 451) w celu budowy linii napowietrznej 

NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją                       

nr D.6853.116.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3641W, 3639W                       

w miejscowości Modrzew (działki nr ew. 301, 451) w celu umieszczenia przewodu linii 

napowietrznej NN w terminie od 10.10.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił                    

opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej na cele budowlane w rozumieniu 

art. 3 pkt 11 Prawo budowlane:  nr 3674W w miejscowości Jagodne (działka nr 

128/1) w celu budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                              

nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 114                                          

w miejscowości Borki Paduchy, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska 

(działka nr ew. 151) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego energetycznego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia, 

wydanego decyzją nr D.6853.1.86.2013 z dnia 16 września 2013 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W w miejscowości Wola Wodyńska 

(działka nr ew. 151) w celu umieszczenia linii kablowej NN w terminie                                    

od 14.10.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3662W (działka nr ew. 1221/1) 

w miejscowości Dziewule w celu budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 696, 

 wyraził zgodę na nieodpłatne umieszczenie tablic informacyjnych (witaczy) z nazwą 

gminy Kotuń w pasie drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości                            

Żeliszew Podkościelny oraz nr 3647W w miejscowości Czarnowąż, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości 

Drażniew (działka nr ew. 234) przyłącza kablowego NN, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Paprotnia o wykonanie remontu drogi powiatowej     

nr 3618W w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podl. o dł. ok. 850 m wraz                                       

z budową chodnika. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                               

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Stare Okniny o ujęcie w planach inwestycyjnych 

na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości                   

Stare Okniny o dł. 1000 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana  Pawła Przesmyckiego radnego Gminy Przesmyki 

skierowany do Starosty Siedleckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach           

o przebudowę ul. Narutowicza w Przesmykach w ciągu drogi powiatowej nr 3664W 

oraz wykonanie bariery ochronnej przy chodniku na wysokości rzeki Kołodziejki. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu               

budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Łęczyckiego radnego Powiatu o umieszczenie                   

w planie inwestycyjnym na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3624W 

w miejscowości Pluty o dł. ok. 700 m polegającej na wykonaniu nawierzchni, 

chodników i odwodnienia drogi. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Henryka Brodowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu               

w Siedlcach o umieszczenie w planie inwestycyjnym na 2014 r. wykonania prac 

związanych z drogą powiatową w Nowym Opolu tj. wykonanie odwodnienia pasa 

drogowego, poprzez wykonanie kanału deszczowego oraz ułożenie chodnika. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu                

budżetu powiatu na 2014 r., 

   rozpatrzył wniosek Pana Henryka Brodowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu               

w Siedlcach o umieszczenie w planie inwestycyjnym na 2014 r. wykonania „budowy 

chodnika przy drodze powiatowej od granicy miasta Siedlce do Grabianowa”.  

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu                 

budżetu powiatu na 2014 r.  

    

            7. rozpatrzył wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla spółek wodnych 

działających na terenie powiatu siedleckiego. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 . 

 



            8. rozpatrując prośbę Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, postanowił przeznaczyć środki finansowe                       

na wykonanie jubileuszowej tablicy upamiętniającej 100 – lecie Szkoły. 

 

            9. postanowił o umorzeniu zaległej opłaty za wyżywienie dzieci przebywających                         

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. 

 

na posiedzeniu w dniu 10 października 2013 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                    

w Uchwale Budżetowej na 2013 r. Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

             2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie   

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 i skierował                

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                     

merytorycznej Komisji. 

 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo - 

rzeczowego na realizację przez Powiat Siedlecki projektu z obszaru D w ramach programu 

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku i skierował                                       

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                  

merytorycznej Komisji. 

 

           4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu do wysokości 2.800.000 zł.                      

 

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek o włączenie do planów inwestycyjnych remontu drogi 

powiatowej nr 2044W Korczew – Dąbrowa - Łysów. Ostateczna decyzja                 

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                 

na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mokobody o włączenie do planów 

inwestycyjnych na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3612W                        

na odcinku Mokobody – Osiny Dolne o dł. ok. 3000 m., drogi powiatowej                     

nr 3661W Mokobody – Męczyn oraz drogi powiatowej nr 3937W Skupie – 

Świniary.  Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                             

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

  rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o włączenie do planów 

inwestycyjnych na 2014 r. zadania przebudowy mostu z dojazdami w ciągu 

drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Szczeglacin. Ostateczna decyzja   

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                  

na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Suchożebry o włączenie do planów 

inwestycyjnych na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3612W 

Mokobody – Nakory.  Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek sołtysa Sołectwa Grabianów o włączenie do planów 

inwestycyjnych na 2014 r. zadania budowy chodnika przy ul. Łukowskiej                   



w ciągu drogi powiatowej nr 3686W, na odcinku od ul. Radzyńskiej                          

do ul. Świerkowej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie 

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

  rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o włączenie do planów 

inwestycyjnych na 2014 r. zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3663W, 

na odcinku Kolonia Tokary – Hruszew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Panów: Kazimierza Prochenki, Grzegorza Pomikło, 

Bartłomieja Kurkusa, Dariusza Jasińskiego, Andrzeja Wróbla o ujęcie                         

w planach inwestycyjnych na 2014 r. zadania przebudowy dróg powiatowych 

nr: 1. 3641W Zbuczyn – Kosny na odcinku o dł. 1,5 km przez miejscowość 

Tchórzew, 2. 3642W Krzesk – Tęczki na odcinku od drogi krajowej                                  

w kierunku miejscowości Tęczki o dł.1,5 km, 3. 3657W Zbuczyn – Dziewule                    

na odcinku o dł. 0,6 km w miejscowości Grodzisk, 4. 3638W Zbuczyn – Choja 

– Czuryły – Krzymosze w centrum Zbuczyna – ul. Klonowa. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu                     

budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Michała Oknińskiego – radnego Powiatu o ujęcie                    

w planach inwestycyjnych na 2014 r. zadań:  1. przebudowa drogi nr 3605W 

Skórzec - Gołąbek o dł. 350 m, 2. Budowa chodnika przy drodze nr 3605W – 

przy ul. Wesołej w Skórcu o dł. 400 m, 3. Przebudowa drogi nr 3653W 

Trzciniec – Olszyc o dł. 1000 m, 4. Przebudowa drogi nr 3606W                                  

w miejscowości Żelków Kol. ul. Spokojna o dł. 2400 m, 5. Remont                                  

ul. Kameckiego w Skórcu o dł. 1500 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

  rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli – radnego Powiatu oraz radnych 

Gminy Skórzec o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2014 r. zadania 

połączenia chodnikiem drogi nr 3645W na odcinku Skórzec – Dąbrówka Stany 

oraz pokrycie asfaltem nawierzchni drogi. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli – radnego Powiatu oraz radnych 

Gminy Skórzec o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2014 r. zadania 

przebudowy drogi nr 3653W Żebrak – Olszyc Włościański  na odcinku                            

o dł. 1400 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                      

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

  rozpatrzył wniosek Pana Benona Kukli – radnego Powiatu oraz radnych 

Gminy Skórzec o ujęcie  w planach inwestycyjnych na 2014 r. zadania 

wykonania chodników, zjazdów na posesje oraz odwodnienia  drogi nr 3645W 

w miejscowości Dąbrówka Stany na odcinku o dł. 1600-1700 m. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu                    

budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korczew o ujęcie w planach inwestycyjnych 

na 2014 r. zadania budowy chodnika o dł. 300 m w miejscowości                            

Stary Bartków w ciągu drogi nr 3617W. Ostateczna decyzja w sprawie 

wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Lipiny o ujęcie w planach inwestycyjnych                               

na 2014 r. zadania pokrycia asfaltem odcinka drogi powiatowej nr 3633W                        

we wsi Lipiny o dł. ok. 900 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 



 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Ługi Wielkie o ujęcie w planach inwestycyjnych 

na 2014 r. pokrycia asfaltem odcinka drogi powiatowej nr 3633W o dł. 600 m. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu                                  

o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2014 r.                         

na następujące inwestycje drogowe: 1. 3604W – wykonanie nawierzchni 

bitumicznej na odcinku Kotuń – Żeliszew o dł. ok.  4000 m oraz na odcinku               

od mostu przez miejscowość Kotuń o dł. ok. 1000 m, 2. 3602W Żeliszew 

Podkościelny – Żeliszew Duży – wykonanie nawierzchni bitumicznej o dł. ok. 

1600 m, 3. 3607W Broszków – Żuków – wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

dokończenie inwestycji z poprzedniej kadencji 2006 – 2010 odc. o dł. 3500 m, 

4. 3611W Mokobody – Osiny Górne – wykonanie nawierzchni bitumicznej                 

od m. Mokobody od m. Osiny Górne o dł. 2500 m oraz na odcinku Osiny 

Górne – Suchożebry o dł. 2000 m wykonać doziarnienie i utwardzenie,                       

5. 3605W Chlewiska – Nowaki – wykonanie stabilizacji na odcinku o dł. 1100 

m oraz wykonanie nakładki bitumicznej od DPT „Reymontówka” w kierunku 

miejscowości Nowaki o dł. 1000 m, 6. 3673W Bojmie – Trzcianka – wykonanie 

stabilizacji na dł. 700 m, 7. 3612W Mokobody – Nakory – wykonanie 

nawierzchni bitumicznej na odcinku Mokobody – Osiny Dolne – Podnieśno                  

o dł. ok. 3000 m. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie                  

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r., 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Joachimów o ujęcie w planach inwestycyjnych 

na 2014 r. zadania utwardzenia drogi powiatowej nr 3633W o dł. 700 m. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2014 r., 

 wyraził zgodę na wykonanie przez Gminę Kotuń oczyszczenia rowu w pasie 

drogi powiatowej nr 3603W w miejscowości Rososz, 

 nie wyraził zgody na przyjęcie odpowiedzialności za zdarzenie drogowe  - 

zderzenie z sarną, na drodze powiatowej nr 3686W w okolicy Grabianowa                    

w dniu 2 września br., 

 zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3610W                        

do działki nr ew. 308/5 w miejscowości Nowe Opole, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn 

ul. Starowiejska (działka nr ew. 509/1) w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie                                

od 17.10.2013 do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Zbuczyn 

ul. Starowiejska w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku                

na działce nr ew. 671 w terminie 17.10.2013 r., 

 uzgodnił projekt pn. . „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej               

400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów – teren gminy Wiśniew”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3605W                            

(działka nr ew. 1341) w miejscowości Gołąbek w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb                         

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 161/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3669W ul. Gliniana 

(działka nr 1499) oraz drogi powiatowej nr 3626W ul. Olędzka (działka                    



nr 1499) w miejscowości Mordy w celu przebudowy linii elektroenergetycznej 

NN wraz z przyłączami napowietrznymi, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 2050W (działka nr                    

ew. 1041/1) w miejscowości Krzesk Królowa Niwa w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

518/6), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Modrzew 

(działka nr ew. 301) na czas prowadzenia robót: budowa linii kablowej NN, 

zgodnie z decyzją nr D.6853.132.2012 z dnia 15 października 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W                           

w miejscowości Modrzew (działka nr ew.  301) w celu umieszczenia                            

linii kablowej, w terminie od 14.10.2013 do 31.12.2044 r. oraz ustalił                             

opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości 

Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr 2697/1) w celu wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Zaliwie Szpinki o przydzielenie 20 mb.                                       

rur Ø 80 na wykonanie zjazdów na pola uprawne. Zgodnie z art. 29 ust. 2 

ustawy o drogach publicznych, budowa zjazdu należy do właściciela 

nieruchomości przyległej do drogi.  

 

            6. rozpatrując prośbę Kierownika Terenowego Zespołu Doradczego w Siedlcach 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, postanowił przeznaczyć środki finansowe              

na nagrody dla laureatek Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 

Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Olimpiada odbędzie się 23 października br. 

 

            7. postanowił dofinansować zakup nagród rzeczowych dla Zespołu Folklorystycznego 

„Przesmyczanki”. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystości w dniu                                                

20 października br. w GOK w Przesmykach.   

 

na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 r. 

 

            1. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady 

projekty uchwał Rady Powiatu: 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                                  

Powiatu Siedleckiego na lata  2013 – 2016, 

 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo – rzeczowego na realizację przez                   

Powiat Siedlecki projektu z obszaru D w ramach programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami II” finansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 2.800.000 zł, 

 w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                    

na rok 2014, 

 w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu                          

z zakresu zimowego utrzymania  dróg powiatowych, 

 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 



niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 roku 

skierował również: 

 sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego                             

na lata 2005 – 2013” w 2012 roku. 

 sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 – 2020 w roku 2012. 

 sprawozdanie z realizacji w roku 2012 projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 – Rozwój                                

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój                                              

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania                               

dróg powiatowych w 2013 r. 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

na posiedzeniu w dniu 21 października 2013 r. 

 

            1. rozpatrując wnioski, postanowił: 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Paprotnia na nieodpłatne przekazanie drewna, 

w zamian za wycięcie drzew (jesion, lipa) rosnących na działce nr 2708, obręb 

Hołubla, stanowiącej drogę powiatową nr 3617W wraz z uprzątnięciem 

terenu. Jednocześnie wycinający zobowiązany został do posadzenia                          

co najmniej 2 szt. drzew w ciągu powyższej drogi w terminie do 30. 05. 2014 r.                

i powiadomienia o tym Starostwo, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa linii kablowej i przebudowa linii napowietrznej 

NN 230/400 V na AssXSn4x70 mm
2 

z przyłączem do zasilania budynków 

mieszkalnych po istniejącej trasie” – działka nr 1750 Zbuczyn, w zakresie 

lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3637W, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                  

nr 3686W w miejscowości Grabianów na działkę nr ew. 139/2”, 

 uzgodnił projekt budowlany budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej                 

nr 3635W  do projektowanej nastawni lokalnej na działce nr ew. 391                            

w miejscowości Januszówka, zgodnie z decyzją nr D.6853.2.8.2013                                 

z dnia 22.04.2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W                                

w miejscowości Kępa  (działka nr ew. 589/1) w celu umieszczenia przewodów 

napowietrznej linii NN w terminie od 22.10.2013 do 31.12.2044 r.                              

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3659W                          

w miejscowości Kępa (działka nr ew. 589/1) w celu umieszczenia drabiny 

montażowej niezbędnej podczas prac budowy linii napowietrznej NN, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją              

nr D.6853.122.2012 z dnia 17 września 2012 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W                        

w miejscowości Modrzew (działka nr ew. 301) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego dla potrzeb 

budynku mieszkalnego na działce nr ew. 300/2, stosownie do zezwolenia                        

na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.1.87.2013                                 

z dnia 16 września 2013 r., 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3641W                           

w miejscowości Modrzew (działka nr ew. 301)  w celu umieszczenia przyłącza 

energetycznego kablowego, w terminie od 25.10.2013 r. do 31.12.2044 r.               

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3934W                                      

w miejscowości Szczeglacin (działka nr ew. 297/2) w celu umieszczenia 

przyłącza energetycznego kablowego w terminie od 23.10.2013 r.                            

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3934W                           

w miejscowości Szczeglacin (działka nr ew. 297/2) na czas prowadzenia robót 

budowy linii kablowej NN, zgodnie z decyzją nr D.6853.3.2012                                     

z dnia 9 stycznia 2012 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3663W (działka                          

nr ew. 800/1) w miejscowości Łysów w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 507, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3661W (działka                       

nr ew. 23/1) w miejscowości Zaliwie Piegawki w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego NN do budynku mieszkalnego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W (działka                        

nr ew. 73) w miejscowości Pustki w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego NN do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 82/4), 

 zezwolił na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości                   

Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu umieszczenia linii napowietrznej NN 

AsXSn 4x70 mm
2 

oraz przyłącza napowietrznego NN AsXSn 4x25 mm
2                       

w terminie od 22.10.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3612W                         

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) na czas prowadzenia robót 

budowy linii kablowej NN zgodnie z decyzją nr D.6853.35.2012                                     

z dnia 19 marca 2012 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W (działka nr               

ew. 215) w miejscowości Pruszynek w celu budowy przyłącza energetycznego 

NN do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 214/2), 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa i budowa sieci energetycznej napowietrznej 

i kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej 

linii NN 0,4 kV, wymiana przyłączy napowietrznych, budowa przyłącza 

kablowego ze złączem kablowym w miejscowości Radzików Kornica                       

gm. Mordy”, 

 uzgodnił projekt pn. „Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki 

Liwiec i obszaru natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kapuściaki, Zaliwie – Piegawki, 

Zaliwie – Szpinki”, 

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2014 r. zadania 

budowy chodnika we wsi Pióry Pytki o dł. ok. 300 m. Ostateczna decyzja                   

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                      

na 2014 r.     

 

              2. zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej zawartą  w piśmie BR.0012.1.5.2013 

z dnia 18 października 2013 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji 

„Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata 2005 – 2013” w roku 2012.  



 

            3. rozpatrzył wniosek o rozszerzenie o dwie osoby liczby uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Skórcu, prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2014 r. 

 

na posiedzeniu w dniu 28 października 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 153/276/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 153/277/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 

wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.  

 

 3. zaakceptował projekty umów użyczenia pomiędzy Powiatem Siedleckim a: 

 Gminą Suchożebry – przedmiotem użyczenia jest pług skośny do zimowego 

utrzymania dróg, 

 Gminą Przesmyki – przedmiotem użyczenia jest pług czołowy do zimowego 

utrzymania dróg, 

 Gminą Korczew – przedmiotem użyczenia jest pług czołowy do zimowego 

utrzymania dróg, 

 Firmą TRANS-ŻWIR Siedlce ul. Brzeska 102 – przedmiotem użyczenia jest pług 

czołowy ciężki z płytą do zimowego utrzymania dróg, 

 – przedmiotem użyczenia jest 

piaskarka P1 J.D do zimowego utrzymania dróg, 

 Panem  – przedmiotem użyczenia jest piaskarka 

P-1 do zimowego utrzymania dróg. 

 

 4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce o wykonanie naprawy chodnika  

i zamontowania barier ochronnych przy krawędzi chodnika od strony jezdni                   

na odcinku o dł. ok. 100 mb, od miejscowości Golice w kierunku pętli autobusowej 

Golice Kolonia – w ciągu drogi nr 3617W. Decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie na następnym Zarządzie, 

 rozpatrzył wniosek o ujęcie w planie inwestycyjnym na 2014 r. zadania wymiany 

przepustów oraz położenie nowej nawierzchni na drodze nr 3640W                                        

od miejscowości Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W. Decyzja  

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu                       

na 2014 r.,   

 uzgodnił projekt pn.” Budowa słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, linii 

kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz przyłącza 

kablowego niskiego napięcia 0,4kV. Przebudowa sieci napowietrznej średniego 

napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV. Demontażu linii napowietrznej                    

niskiego napięcia 0,4kV” w miejscowości Januszówka, gm. Zbuczyn, 

 zezwolił wnioskodawcy na zadysponowanie pasa drogi nr 3656W w miejscowości 

Januszówka w celu budowy linii kablowej NN, 

 zezwolił wnioskodawcy na zadysponowanie pasa drogi powiatowej  

nr 3666W (działka nr ew. 73) w miejscowości Pustki w celu budowy przyłącza 

energetycznego NN do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 108), 



 zezwolił wnioskodawcy na zadysponowanie pasa drogi powiatowej  

nr 3632W w miejscowości Pruszynek w celu budowy przyłącza wodociągowego 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 212, 

 zezwolił wnioskodawcy na zadysponowanie pasa drogi powiatowej  

nr 3674W (działki nr ew.: 24/1, 30/5, 128/1, 177/4, 180/1) w miejscowości 

Jagodne w celu wymiany linii napowietrznej NN 0,4kVna przewody                              

pełno izolowane, 

 zezwolił wnioskodawcy na zmniejszenie odległości linii zabudowy z 8 m do 7,2 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3620W Korczew – Przekop – 

Drażniew w miejscowości Bużyska dla projektowanej inwestycji polegającej                       

na dobudowie budynku baru do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 309/1, 

 uzgodnił projekt pn. „ Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej 

SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, budowa napowietrznej  

i kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4kV oraz oświetlenia ulicznego”  

w miejscowości Pruszynek, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W  

w miejscowości Pustki (działka nr ew. 73) na czas prowadzenia robót –                         

budowa kanalizacji sanitarnej. 

   

            5. rozpatrzył prośbę kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ i  postanowił zawrzeć nową umowę na wynajem garażu                            

w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach na czas określony do dnia 31.12.2014 r.  

 

na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2013 r. 

 

            1. postanowił o dofinansowaniu do organizacji III Ogólnopolskiego Zjazdu Grupy 

Badawczej Bociana Białego.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 154/278/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            3. rozpatrując wniosek Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zabezpieczenia                        

w budżecie powiatu na 2014 r. dotacji w kwocie 1.666.350 zł na prowadzenie Powiatowego 

Urzędu Pracy postanowił o zabezpieczeniu dotacji na powyższy cel w wysokości wyliczonej 

wg subwencji ogólnej tj. w kwocie 1.445.000  zł. 

 

            4. podjął uchwałę Nr 154/279/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych przepustem w ciągu drogi powiatowej nr 3656W. 

 

           5. podjął uchwałę Nr 154/280/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

 

           6. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W                            

w miejscowości Zbuczyn ul. Poręby (działka nr ew. 1750) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego energetycznego, w terminie od 5.11.2013 r.                                 

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3637W                            

w miejscowości Zbuczyn ul. Poręby (działka nr ew. 1750) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego, 



stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                   

nr D.6853.1.28.2013 z dnia 25 marca 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W                          

w miejscowości Polaki (działka nr ew. 427/1) w celu umieszczenia kabla 

energetycznego w rurze osłonowej, w terminie od 8.11.2013 r.                                    

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3675W                            

w miejscowości Polaki (działki nr ew.: 183/1, 39/1, 181/1, 428/1, 366/1, 427/1) 

w celu prowadzenia prac polegających na budowie i przebudowie linii 

energetycznej, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

udzielonego decyzją nr D.6853.1.19.2013 z dnia 18 marca 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                        

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu umieszczenia przyłącza 

kabla energetycznego w rurze osłonowej w terminie od 5.11.2013 r.                          

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                        

w miejscowości Drażniew (działka nr ew. 234) w celu budowy przyłącza 

kablowego NN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm w rurze osłonowej, zgodnie                       

z  decyzją nr D.6853.1.84.2013 z dnia 7 października 2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3606W                           

(działka nr ew. 533/1) w miejscowości Żelków Kol. ul. Spokojna w celu 

budowy przyłącza energetycznego kablowego NN ze złączem                                

kablowo – pomiarowym, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                              

w miejscowości Grubale (działka nr ew. 504) na czas prowadzenia robót 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzją nr D.7332-

14/07 z dnia 23.04.2007 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                          

w miejscowości Stok Wiśniewski (działka nr ew. 1645) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci wodociągowej, stosownie do zezwolenia 

na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.148.2012                                  

z dnia 13 grudnia 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                          

w miejscowości Hołubla, ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 2697/1), w celu 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Siedlce, zawarty w piśmie 

GPI.7234.38.2013.KK z dnia 25.09.2013 r. Zarząd Powiatu, z uwagi                        

na ograniczone możliwości budżetu powiatu nie wyraził zgody                                  

na zamontowanie barier ochronnych przy krawędzi chodnika od strony jezdni 

na odcinku o długości ok. 100 mb od miejscowości Golice w kierunku pętli 

autobusowej Golice Kolonia (między dwoma przepustami), w ciągu drogi 

powiatowej nr 3617W. Zarząd postanowił o naprawie chodnika na powyższym 

odcinku drogi.  

 

            7.  zapoznał się z zaproszeniem Patronów i Organizatorów Konkursu Mazowiecki 

Powiat Roku 2013 na uroczyste wręczenie nagród  w Konkursie MAZOWIECKI POWIAT 

ROKU 2013, które odbędzie się  podczas Wielkiej Gali w dniu 23 listopada br.                                  

w Hotelu Gromada w Warszawie.  Powiat na Gali reprezentować będą:                                      

Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki                                                                                    



oraz Pani Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska – członek Zarządu Powiatu Siedleckiego. 

Zarząd upoważnił Starostę Siedleckiego do odbioru nagrody.  

 

na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 155/281/2013 w sprawie wyrażenia zgody                                               

na zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane. 

 

            2. podjął uchwałę Nr 155/282/2013 w sprawie wyrażenia zgody                                           

na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

 

            3. rozpatrując wnioski postanowił: 

 uzgodnił projekt budowlano – wykonawczy ul. Topolowej i ul. Spokojnej                    

w miejscowości Niwiski, w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową                     

nr 3608W, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej                

nr 3641W na działkę nr ew. 297 w miejscowości Modrzew”, 

 uzgodnił projekt pn. „Przebudowa energetycznej linii napowietrznej NN                    

0,4 kV wraz z wymianą przyłączy napowietrznych NN 0,4 kV w miejscowości 

Rudnik Duży”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej                        

nr 3650W, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 2050W                                   

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) przyłącza 

kablowego NN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce                        

nr ew. 992, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3617W                                 

w miejscowości Korczew (działka nr ew. 96) przyłącza kablowego NN 0,4 kV 

do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 378, 

 zezwolił wnioskodawcy na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3632W do działki nr ew. 75/2 w miejscowości Błogoszcz, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W                          

w miejscowości Łysów (działki nr ew: 800/1, 1140) w celu umieszczenia: linii 

energetycznej napowietrznej NN, linii kablowej NN, przyłączy napowietrznych, 

w terminie od 22.11.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W                         

w miejscowości Łysów (działki nr ew.: 800/1, 1140) w celu umieszczenia linii 

energetycznej napowietrznej NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego w decyzji nr D.5421.31/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. , 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W                             

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1), w celu umieszczenia linii 

energetycznej napowietrznej NN, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.64.2013 z dnia 22 lipca 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W                         

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1249/1), w celu umieszczenia linii 

energetycznej NN do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 626/12 

w terminie od 12.11.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W (działka nr ew. 

119/1) w miejscowości Borki Paduchy w celu budowy przyłącza 



energetycznego kablowego NN dla zasilania budynku mieszkalnego na działce 

nr 159/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3654W (działka nr ew. 

833) w miejscowości Łupiny w celu budowy przyłącza wodociągowego                           

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 740, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                            

z drogi powiatowej nr 3606W do nieruchomości stanowiącej działkę nr 185                                  

w miejscowości Stara Dąbrówka, 

 zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3622W                                  

w miejscowości Głuchówek (działka nr ew. 387) przyłącza kablowego NN       

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 205. 

 

            4. postanowił o wsparciu finansowym organizację XXV jubileuszowej uroczystości 

wręczenia Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Uroczystość odbędzie się 1 grudnia br.                  

o godz. 12
00   

w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.   

  

            5. zaakceptował projekt umowy partnerskiej nr 7a/2013 pomiędzy Gminą Korczew               

a Powiatem Siedleckim na realizację zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym 

Bartkowie, gm. Korczew” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

 

6. zaakceptował projekt Umowy Partnerskiej nr 8a/2013 pomiędzy Gminą Korczew                 

a Powiatem Siedleckim na realizację zadania pn. „Zielone Warsztaty w Korczewie” 

realizowanego w ramach działania 423 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych 

Projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

 

            7. podjął uchwałę Nr 155/283/2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej                               

na rok 2014 Powiatu Siedleckiego. 

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu Siedleckiego z tabelami, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu 

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2013 roku i źródłach finansowania 

deficytu budżetu oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych                      

do realizacji w 2014 roku Zarząd postanowił przedstawić: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –                             

celem zaopiniowania, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 
 

            8. podjął uchwałę Nr 155/284/2013 w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu                       

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. 

Sporządzony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 wraz z załącznikami Zarząd postanowił 

przedstawić: 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach –                           

celem zaopiniowania, 

 Radzie Powiatu w Siedlcach. 

 

 



na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2013 r. 

 

            1. rozpatrując wnioski postanowił: 

  rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Skórzec w sprawie poparcia wniosku 

radnych Powiatu, złożonego do projektu budżetu na rok 2014, dotyczącego 

dokończenia przebudowy drogi powiatowej nr 3653W na odcinku Żebrak – 

Olszyc poprzez położenie dywanika bitumicznego na istniejącej podbudowie. 

Zarząd widzi potrzebę położenia dywanika bitumicznego na powyższym 

odcinku drogi, jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu              

w 2014 r. nie będzie to możliwe, 

   zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W                       

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 804) w celu umieszczenia przyłącza 

wodociągowego na działce nr ew. 1509, stosownie do zezwolenia                               

na umieszczenie urządzenia wydanego w decyzji nr D.6853.1.88.2013                               

z dnia 23 września 2013 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3648W                          

w miejscowości Wodynie (działka nr ew. 804) w celu umieszczenia                    

przyłącza wodociągowego w terminie od 22.11.2013 r. do 31.12.2038 r.                   

oraz ustalił opłatę roczną, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W (działka                      

nr ew. 665) w miejscowości Wołyńce w celu budowy przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb                          

budynku mieszkalnego na działkach nr ew.: 145, 146, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3656W                                  

w miejscowości Dziewule ul. Akacjowa (działka nr ew. 1221/1) w celu budowy 

linii kablowej oraz przebudowę linii napowietrznej NN                                                 

wraz z oświetleniem drogowym oraz przyłączami, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                         

w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podlaskich (działka nr ew. 2697/1)                             

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3604W                                   

w miejscowości Kotuń (działka nr ew. 1254) na cele budowlane tj.: 

przebudowę istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15kV na linię 

kablową w celu uniknięcia kolizji z nowobudowaną linią elektroenergetyczną 

400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3638W                                   

w miejscowości Leśniczówka (działka nr ew. 172) w celu budowy przyłącza 

kablowego NN do nieruchomości na działce nr ew. 327/1, 

  zezwolił na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 3602W                                 

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) przyłącza kablowego NN, 

celem zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 303/3, 

  zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                  

z drogi powiatowej nr 3657W do nieruchomości stanowiącej działkę                             

nr ew. 283/1 w miejscowości Smolanka, 

  zezwolił wnioskodawcy na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego                       

z drogi powiatowej nr 3675W do nieruchomości stanowiącej działkę                              

nr ew. 368/7 w miejscowości Polaki. 

       



            2. wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach samochodu ciężarowego KIA o numerze rejestracyjnym 

WS03092, po dokonaniu jego sprzedaży w drodze licytacji. 

 

           3. wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków numerem 1210/7, o pow. 0,0547 ha, położoną w miejscowości                                      

Strzała gm. Siedlce. 

Cena za 1 m
2 

działki – 50 zł. 

Kwota odszkodowania za działkę: 547 m
2 

x 50 zł/m
2 

= 27 350 zł. 

 

            4. pozytywnie odniósł się do prośby Prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie”              

w Siedlcach i wyraził zgodę na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pt.”XVIII Rajd 

Choinkowy – Wieczór Wigilijny na Podlasiu”. Zmiana spowodowana jest niemożnością 

skorzystania ze szkoły w Kotuniu, w której miał odbyć się Rajd. Nowym miejscem                        

realizacji zadania będą Mordy. 

 

            5. pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku funkcyjnego                                            

Pani  – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                                            

w Stoku Lackim, w wysokości 95% stawki wynagrodzenia zasadniczego, w okresie od dnia                

1 listopada 2013 r. do 31 lipca 2015 r., w związku z koordynacją realizacji projektów                        

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

1. „Kompleksowe wspieranie szkół w Powiecie Siedleckim” Priorytet: III. Wysoka 

jakość systemu oświaty, Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

2. „Z Tobą pójdę dalej – program wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego” 

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.     

 

na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 157/285/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 157/286/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia 

drogi niepublicznej na terenie Gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

 

            3. postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku ruchomego,                     

po dokonaniu ich fizycznej likwidacji przez utylizację. 

 

            4. postanowił przyjąć na stan Magazynu Głównego Wydziału Administracyjno – 

Gospodarczego w Siedlcach: 

 11,71 m
3 

drewna o miąższości WC0/1, WC0/2, WC0/3, WD/3 w cenie 303,58 zł 

brutto/m
3
, 

 34,67 m
3 

drewna o miąższości S4 w cenie 129,35 zł brutto/m
3
, 

 1 m
3 

drewna o miąższości S4 w cenie 129,23 zł brutto/m
3
.
  
 

Zarząd postanowił dokonać sprzedaży drewna w drodze przetargu nieograniczonego 

prowadzonego w formie licytacji ustnej. 

Do licytacji drewna przyjąć: 

 jedną cenę wywoławczą 7162,24 zł netto wynikającą z operatu szacunkowego, 



 wadium w wysokości 500 zł, 

 postąpienie 100 zł, 

 w przypadku udziału tylko jednego uczestnika licytacji chcącego nabyć drewno                   

w cenie wywoławczej uznać drewno za sprzedane i dokonać przybicia, 

 wylicytowaną przez Kupującego cenę netto rozbić zgodnie z wyliczonym procentowym 

udziałem w ogólnej wartości drewna sortymentu WC0/1, WC0/2, WC0/3, WD3 – 

40,35% oraz sortymentu S4 – 59,65% w celu naliczenia właściwej wielkości                  

podatku VAT. 

 

5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W                         

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu umieszczenia 

przyłącza kabla energetycznego w rurze osłonowej, w terminie                                            

od 27.11.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3661W                               

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka nr ew. 23/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                  

nr D.6853.1.99.2013 z dnia 21 października 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                           

w miejscowości Paprotnia (działka nr ew. 328) w celu umieszczenia                       

linii napowietrznej, w terminie od 10.12.2013 r. do 31.12.2044 r.                              

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                          

w miejscowości Paprotnia (działka nr 328) na czas prowadzenia robót tj. 

wymiany linii elektroenergetycznej NN wraz z przyłączami napowietrznymi, 

zgodnie z decyzją nr D.6853.30.2013 z dnia 25 marca 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W                         

w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) w celu umieszczenia 

przyłącza wodociągowego w terminie od 4.12.2013 r. do 31.12.2038 r.                  

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W                         

w miejscowości Dziewule (działka nr ew. 1221/1) na czas prowadzenia robót 

tj. budowy przyłącza wodociągowego w rurze osłonowej, zgodnie z decyzją 

D.6853.94.2013 z dnia 7 października 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                          

w miejscowości Radzików Wielki (działka nr ew. 610/2) w celu umieszczenia 

słupa linii NN, przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowym, w terminie                                

od 6.12.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                        

w miejscowości Radzików Wielki (działka nr ew. 610/2) na czas prowadzenia 

robót tj. umieszczenia słupów NN, przyłącza kablowego wraz ze złączem 

kablowym, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.6.2013 z dnia 11 lutego 2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3652W w miejscowości 

Czachy (działka nr ew. 569) w celu wymiany istniejących przewodów 

napowietrznych linii NN oraz budowy drugiego toru linii NN, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3666W, 3639W 

w miejscowości Radzików Wielki (działki nr ew.: 476/1, 864, 476/2)                             

na czas prowadzenia robót tj. wymiany przewodów linii napowietrznej NN                               



na przewody izolowane oraz budowy przyłącza kablowego, zgodnie z decyzją               

nr D.6853.157.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3666W, 3639W 

w miejscowości Radzików Wielki (działki nr ew.: 476/1, 864, 476/2) w celu 

umieszczenia przewodów linii NN oraz przyłącza kablowego, w terminie               

od 3.12.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                            

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu umieszczenia 

przewodu linii napowietrznej, w terminie od 27.11.2013 r. do 31.12.2044 r. 

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu wykonania 

podwieszenia przewodu linii napowietrznej, zgodnie z decyzją                                 

nr D.6853.113.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Dąbrówka Stany (działki nr ew.: 575, 570/1) w celu budowy                     

i przebudowy sieci energetycznej – linii napowietrznej NN oraz wykonanie 

przyłącza kablowego, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.53.2013                                          

z dnia 1 lipca 2013 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3620W                           

w miejscowości Bużyska (działka nr ew. 309/1) w celu umieszczenia 

energetycznej linii napowietrznej, w terminie od 27.11.2013 r.                                     

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3620W                         

w miejscowości Bużyska (działka nr ew. 309/1) na czas prowadzenia robót tj. 

wymiany przewodów i stanowiska słupowego, zgodnie z decyzją                              

nr D.6853.99.2011 z dnia 7 listopada 2011 r., 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego                              

w miejscowości Żabokliki ul. Korczewska gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3617W.              

 

na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 158/287/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                        

w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie               

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016 i skierował                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                    

merytorycznej Komisji.  

 

            4. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków                                 

nie wygasających z końcem 2013 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                          

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            5. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy                  

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 



działalność pożytku publicznego na rok 2014 i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            6. zapoznał się z ofertą zamieszczenia fotoreportażu z uroczystości i ceremonii 

wręczenia nagród  oraz informacji promujących konkurs i laureatów w Magazynie VIP 

Polityka Biznes Fakty – oficjalnym partnerze medialnym konkursu Mazowiecki Powiat Roku. 

 

            7. zapoznał się z propozycją zamieszczenia materiałów prezentacyjnych o Powiecie                 

w Magazynie Gospodarczym Fakty. 

 

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat                       

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                          

w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa (działka nr ew. 1212/1 w celu 

umieszczenia przyłącza gazu średniego ciśnienia w terminie od 3.12.2013 r.             

do 31.12.2038 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W                          

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu 

wykonania przyłącza kablowego NN do zasilania działki nr ew. 518/6,                   

zgodnie z decyzją nr D.6853.1.97.2013 z dnia 10 października 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2050W                                   

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka nr ew. 1041/1) w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego                       

na działce nr ew. 518/6 w terminie od 5.12.2013 r. do 31.12.2044 r.                         

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                              

w miejscowości Stok Lacki – Folwark ul. Pałacowa (działka nr ew. 1212/1)                

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1315, stosownie 

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                                     

nr D.6853.1.89.2013 z dnia 30 września 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3623W                             

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 215/1) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego w terminie od 4.12.2013 r. do 31.12.2044 r.                               

oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                         

w miejscowości Pruszynek (działka nr ew. 215/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego, stosownie                      

do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                                       

nr D.6853.1.101.2013 z dnia 21 października 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Dąbrówka Stany (działki nr ew.: 575, 570/1) w celu 

umieszczenia przewodu linii napowietrznej oraz przyłącza kablowego                         

w terminie od 28.11.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

  zatwierdził projekt odtworzenia nawierzchni w miejscowości Hołubla                       

ul. Unitów Podl. – droga powiatowa nr 3618W, w związku z prowadzonymi 



pracami budowlanymi tj. budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz                               

z przyłączami, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                               

w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 2697/1), w celu 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

 potwierdził, że decyzją nr D.7332-82/09 z dnia 6.10.2009 r. zadysponował                  

na cele budowlane nieruchomość tj. działkę nr ew. 384/1 w celu lokalizacji 

przepustu. Wnioskodawca ma prawo do użytkowania przedmiotowego 

urządzenia przez czas nieokreślony, 

 rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o ujęcie w budżecie                  

na 2014 r. zadania remontu drogi powiatowej nr 3669W (ul. Gliniana                                   

w Mordach).  W projekcie budżetu na 2014 r. nie zaplanowano remontu                 

w/w drogi. Zarząd stoi na stanowisku, aby w 2014 r. wykonać dokumentację 

techniczną przebudowy drogi. 

 

                    10.Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Wójta Gminy Siedlce z informacją,                 

że w 2014 r. zamierza realizować m.in. dwa zadania, zgłoszone  przez Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach, obejmujące swoim obszarem Gminę Siedlce: 

1. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3610W 

Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb 

oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu 

drogi gminnej nr 360817W Chodów – Żytnia – Opole Nowe” – szacunkowy 

koszt wykonania robót wynosi 130 000 zł brutto. 

2. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W granica miasta 

Siedlce – droga krajowa nr 2 na długości ok. 750 mb od ul. Radzyńskiej                      

do ul. Świerkowej” – szacunkowy koszt wykonania robót wynosi 110 000 zł 

brutto. Jego wykonanie uwarunkowane jest uregulowaniem spraw 

własnościowych gruntu pod przedmiotową drogą. (Stosowne pisma składane 

są w GDDKiA oraz Ministerstwie Transportu od kilku lat). 

Realizacja przedmiotowych inwestycji możliwa będzie po zadeklarowaniu ze strony                         

Gminy Siedlce co najmniej 50% udziału w finansowaniu zadań i zawarciu stosownych umów 

pomiędzy j.s.t.  

na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 159/288/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian                                                

w planie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.   

 

            2. podjął uchwałę Nr 159/289/2013 w sprawie zatwierdzenia przedstawionych                  

przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2013 r.  

 

            3. rozpatrując wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                          

o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu odpisu od środków PFRON                      

na 2013 r. postanowił pozostawić wniosek bez wprowadzania zmian.  

Dochody przekazane do budżetu z odpisu od środków PFRON stanowić będą dochody 

uzyskane, nieplanowane.    

 

            4.  rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W                          

w miejscowości Zaliwie – Piegawki (działka nr ew. 69) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego, 



stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                  

nr D.6853.1.112.2013 z dnia 12 listopada 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3662W                          

w miejscowości Zaliwie – Piegawki (działka nr ew. 69) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego do zasilenia budynku mieszkalnego w terminie                         

od 17.12.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                                

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego do zasilenia budynku mieszkalnego w terminie od 14.12.2013 r.                

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi nr 3663W w miejscowości Łysów 

(działka nr ew. 800/1) w celu prowadzenia robót polegających                         

na budowie przyłącza kablowego energetycznego do budynku mieszkalnego                

na działce nr ew. 507, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego decyzją nr D.6853.1.98.2013 z dnia 21 października 2013 r.  

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                           

w miejscowości Pustki (działka nr ew. 73) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego energetycznego do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 82/4, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.1.100.2013                                               

z dnia 21 października 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                            

w miejscowości Pustki (działka nr ew. 73) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ew. 82/4                         

w terminie od 16.12.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3683W – ul. Olchowa       

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1811) w celu przebudowy słupa linii 

elektroenergetycznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości 

Nowe Opole w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia.   

  

            5. zaakceptował projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji                             

Powiatu Siedleckiego w 2014 r. przez Telewizję Powiatową www.tvpowiat.pl. 

 

            6. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                      

w Chlewiskach, za III kwartały 2013 r.  

 

            7. zapoznał się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej w Wydziale Zarządzania 

Kryzysowego. Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady  skierował                                 

do Przewodniczącego Rady Powiatu: 

 projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej                       

na 2013 rok Powiatu Siedleckiego, 

  projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016, 

  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających                      

z końcem 2013 roku, 

  projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie programu 

współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, 

http://www.tvpowiat.pl/


  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                              

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych                        

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017, 

 projekt uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu Siedleckiego 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

Zarząd Powiatu zapoznał się  z wnioskiem przyjętym przez Komisje: Rolnictwa, Leśnictwa                                 

i Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy,  

dotyczącym przyjęcia w 2014 r. do realizacji ze środków powstałych w ramach oszczędności 

po przeprowadzonych przetargach, inwestycji drogowych: 

 pokrycia warstwą powierzchniową odcinka drogi Zbuczyn – Dziewule                                    

w miejscowości Grodzisk o długości 700 m, 

 pokrycia warstwą powierzchniową odcinka drogi o długości 430 m i okopanie rowów 

w obrębie wsi Radzików Kornica (od mogiły niemieckiej przy wjeździe do lasu,                     

do drogi gruntowej, prowadzącej do Wsi i Kolonii Radzików Kornica na 17 kilometrze 

do Siedlec) – nr drogi 3666W. 

Zarząd ostateczną decyzję w sprawie wniosków podejmie po rozstrzygnięciu przetargów                 

na realizację zaplanowanych w 2014 r. inwestycji drogowych.   

 

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 160/290/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 160/291/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian                                           

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2013 r.  

 

            3. podjął uchwałę Nr 160/292/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane.  

Zarząd wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na zadysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane, związane z przebudową drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Borki Kosy 

(działka nr ew. 116). Prace polegać będą na umocnieniu skarp przydrożnego rowu 

odwadniającego betonowymi płytami ażurowymi. 

   

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W                         

w miejscowości Mordy,  ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew. 1522)                                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

energetycznego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego decyzją nr D.6853.1.75.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3622W                           

w miejscowości Mordy ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew. 1522)                                    

w celu umieszczenia przyłącza kablowego w terminie od 17.12.2013 r.                               

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                           

w miejscowości Borki Sołdy (działka nr ew. 275) w celu wykonania                             

linii napowietrznej NN, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.156.2013                                      

z dnia 18 grudnia 2013 r., 



 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                        

w miejscowości Borki Sołdy (działka nr ew. 275) w celu umieszczenia linii 

napowietrznej NN w terminie od 17.12.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W                           

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce                           

nr ew. 303/3 w terminie od 18.12.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił                

opłatę roczną, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3602W                        

w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowo – energetycznego do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 303/3, stosownie do zezwolenia na 

umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.1.116.2013                                

z dnia 18 listopada 2013 r., 

 uzgodnił projekt pn.: „wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa i wymiana przyłączy 

napowietrznych nn 0,4 kV oraz złączy i przyłączy kablowych nn 0,4 kV                        

w miejscowości Pruszynek gm. Siedlce”, w zakresie lokalizacji inwestycji                   

w pasie drogi powiatowej nr 3632W, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Domanice o wykonanie w 2014 r.:                          

1. przebudowy drogi powiatowej nr 3653W, na odcinku Olszyc Włościański – 

Trzciniec o długości ok. 1600 m, 2. budowy chodnika w miejscowości Czachy 

w ciągu drogi powiatowej nr 3652W o długości ok. 2000 m. Z uwagi                             

na ograniczone możliwości budżetu Powiatu, Zarząd nie widzi możliwości 

zrealizowania powyższych inwestycji w 2014 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                         

w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 2697/1)                                     

w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.        

 

            5. postanowił ufundować nagrody laureatom z terenu powiatu siedleckiego                              

VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza 2014”, organizowanego                         

w dniach 1 – 31 stycznia 2014.  

 

            6. podjął uchwałę Nr 160/293/2013 w sprawie darowizny własności ruchomości                   

w postaci pojazdu samochodowego. Zarząd przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej                              

w Woli Wodyńskiej w drodze darowizny własność pojazdu DAIMLERCHRYSLER 316 CDI                            

o nr nadwozia WDB9036621R809479. 

 

            7. wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej                       

w Pruszynie zbędnego wyposażenia. 

 

            8. postanowił odstąpić od waloryzacji czynszu firmie FOLDRUK w Siedlcach                            

ul. Starzyńskiego 5, od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów      

i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim  przez Prezesa GUS i utrzymać 

dotychczasową wysokość czynszu.       

                     

            9. przyjął projekt aneksu nr 4/2013 do umowy nr PCPR.8212-1/1/2007                                         

z dnia 27.12.2007 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu. 



na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2013 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 161/294/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2013 r.  

 

            2. podjął uchwałę Nr 161/295/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie                        

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2013 – 2016. 

 

            3. rozpatrując wniosek dotyczący sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasie dróg powiatowych postanowił: 

1. Dokonać sprzedaży drewna w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego                    

w formie licytacji ustnej. 

2. Do licytacji drewna przyjąć: 

 50% ceny 7 162,24 zł netto wynikającej z operatu szacunkowego,                                   

tj. 3 581,12 zł netto, 

 wadium w wysokości 500 zł, 

 minimalne postąpienie 100 zł, 

 w przypadku udziału tylko jednego uczestnika licytacji chcącego nabyć drewno 

w cenie wywoławczej uznać drewno za sprzedane i dokonać przybicia, 

 wylicytowaną przez Kupującego cenę netto rozbić zgodnie z wyliczonym 

procentowym udziałem w ogólnej wartości drewna sortymentu WC0/1, WC0/2, 

WC0/3, WD3 – 40,35% oraz sortymentu S4 – 59,65% w celu naliczenia 

właściwej wielkości podatku VAT. 

 

na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 r. 

 

            1. wyraził zgodę na wydłużenie na 2014 r. terminu rozliczenia umowy nr 

G.273.9.2013 z dnia 29.05.2013 r. w zakresie wykonania prac etapu II i etapu III, zawartej                 

z OPGK Rzeszów S.A. oraz wyraził zgodę na wydłużenie na 2014 r.  terminu rozliczenia 

umowy nr G.273.16.2013 z dnia 17.06.2013 r. zawartej z Przedsiębiorstwem „EGiB”                        

sp. z o.o. w Lublinie w części dotyczącej kontroli prac w/w Wykonawcy. 

 

na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 163/296/2014 w sprawie wykonania uchwały budżetowej 

Powiatu Siedleckiego na 2014 rok. 

 

            2. zaakceptował projekt Listu intencyjnego pomiędzy Miastem Siedlce                                    

a Powiatem Siedleckim oraz Gminą Siedlce dotyczącego rozpoczęcia współpracy, która ma 

prowadzić do zawiązania partnerstwa w celu przygotowania dwóch projektów wiodących 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz projektów 

towarzyszących, powiązanych tematycznie z projektami wiodącymi, finansowanych                               

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

            3. zatwierdził aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,  na rok szkolny 2013/14  -                                      

od dnia 1.09.2013 r. 

      

            4. rozpatrując wnioski postanowił: 



 rozpatrzył wniosek radnych Gminy Kotuń oraz przedstawicieli przedsiębiorstw 

zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 3604W, o wykonanie przebudowy 

drogi na odcinku od przejazdu kolejowego w Kotuniu do miejscowości 

Żeliszew Podkościelny. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu powiatu 

wykonanie przebudowy powyższego odcinka drogi w bieżącym roku nie będzie 

możliwe, 

 uzgodnił projekt wykonawczy pn.: Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu 

drogi powiatowej nr 3934W Sawice – Czaple - Korczew w miejscowości 

Szczeglacin”, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W (działka nr ew. 

538) w miejscowości Stok Lacki ul. Pałacowa w celu budowy oraz wymiany 

przyłącza napowietrznego NN do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W (działka nr ew. 

177) w miejscowości Pruszyn w celu budowy kanału sanitarnego 

grawitacyjnego PVC śr. 200 mm, dł. 130 m oraz umieszczenia w kanale 4 szt. 

studzienek kanalizacyjnych PVC Ø 425 mm, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3677W                           

w miejscowości Mordy ul. Pusta 42 w celu umieszczenia przyłącza kanalizacji 

sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w terminie od 1.01.2014 r.                                 

do 31.12.2039 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3638W, 3632W 

w miejscowości Pruszyn w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenia urządzenia wydanego decyzją                    

nr I.7332-43/06 z dnia 30 października 2006 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa dróg powiatowych nr: 3638W, 3632W 

w miejscowości Pruszyn (działki nr ew.: 177, 544) w celu umieszczenia sieci 

kanalizacji sanitarnej w terminie od 9.01.2014 do 31.12.2039 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                          

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) na czas prowadzenia 

robót związanych z przebudową istniejącej linii elektroenergetycznej NN, 

zgodnie z decyzją nr D.6853.151.2012 z dnia 26 listopada 2012 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                        

w miejscowości Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu umieszczenia 

przewodów linii napowietrznej NN w terminie od 8.01.2014 r.                                     

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                            

w miejscowościach:  Przywory Duże, Domanice Kolonia (działki nr ew.: 285, 

299) na czas prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącej linii 

elektroenergetycznej NN, zgodnie z decyzją nr D.6853.11.2013 z dnia                      

18 lutego 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3635W                           

w miejscowościach:  Przywory Duże, Domanice Kolonia (działki nr ew.: 285, 

299) w celu umieszczenia przewodów linii napowietrznej NN w terminie                  

od 8.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 1. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr D.6853.2.26.2013 z dnia                                     

30 sierpnia 2013 r. w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu indywidualnego                    

z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 

259/2 w miejscowości Mościbrody z uwagi na fakt, że stała się ona 



bezprzedmiotowa, 2. zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W do nieruchomości stanowiącej 

działkę nr ew. 260/4 w miejscowości Mościbrody, 

 uzgodnił projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami            

i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w miejscowości Dąbrówka Wyłazy, 

Dąbrówka Niwka, Stara Dąbrówka, budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Dąbrówka Wyłazy – gmina Skórzec”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3606W, zgodnie z decyzją                                  

nr D.6853.1.71.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.     

 

na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2014 r. 

 

            1.  rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W                             

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 1140) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego NN, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.77.2013 z dnia 9.09.2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2044W                       

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 1140) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego NN w terminie od 14.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił  

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                          

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu wykonania przyłącza 

kablowego NN w rurze osłonowej, zgodnie z decyzją nr D.6853.1.92.2013                   

z dnia 30.09.2013 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3663W                        

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego NN w terminie od 14.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił  

opłatę roczną, 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych                                 

w miejscowości Borki Siedleckie, Kownaciska, Przygody gm. Suchożebry”,                   

w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3616W, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                            

w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna (działka nr ew. 533/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

energetycznego wraz ze złączem pomiarowym, stosownie do zezwolenia                    

na umieszczenie urządzenia, wydanego w decyzji nr D.6853.1.109.2013                      

z dnia 4 listopada 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                       

w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna (działka nr ew. 533/1) w celu 

umieszczenia złącza kablowo – pomiarowego w terminie od 16.01.2014 r.               

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W                         

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu 

umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego NN w terminie                              

od 16.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3634W                            

w miejscowości Wólka Wiśniewska (działka nr ew. 1065/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 



energetycznego, stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia 

wydanego decyzją nr D.6853.1.81.2013 z dnia 23 września 2013 r. 

  

            2.  pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego,                              

w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy, dyrektorom 

placówek oświatowych: 

 dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,                     

na okres od 27 stycznia 2014 r. do 26 lipca 2014 r., 

 dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na okres                                      

od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., 

 dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

na okres od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.  

 

3.  podjął uchwałę Nr 164/297/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

 na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego                      

w 2014 roku. 

 

           4.  przyjął ewidencję nieruchomości zasobu Powiatu Siedleckiego w części                

dotyczącej dróg – stan na dzień 10.01.2014 r. 

 

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2014 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał 

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

na posiedzenia merytorycznych Komisji. 

            2. podjął uchwałę Nr 165/298/2014 w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych 

na zadania w 2014 r. /dział 700, rozdz. 70005/.  

            3. podjął uchwałę Nr 165/299/2014 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 010, rozdz. 01005/. 

            4. podjął uchwałę Nr 165/300/2014 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 710, rozdz. 71013/. 

           5. podjął uchwałę Nr 165/301/2014 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 710, rozdz. 71014/. 

            6. podjął uchwałę Nr 165/302/2014 w sprawie ustalenia planu wydatków na prace 

geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 710, rozdz. 71095/. 

            7. postanowił przyjąć do ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków 

trwałych Starostwa Powiatowego w Siedlcach pług odśnieżny, z wartością początkową                    

10,99 zł tj. ceną ewidencyjną, która figuruje w księdze środków trwałych z 2004 r. 

Powiatowego Zarządu Dróg. 

            8. przyjął projekt umowy o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Siedleckiego 

przez Katolickie Radio Podlasie.   

            9. postanowił o dofinansowaniu przedsięwzięcia związanego z ufundowaniem 

sztandaru z okazji 170 rocznicy istnienia Zakładu Karnego w Siedlcach. 



             10. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom konkursów:    

 IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi –                        

nie zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu”, 

 V edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny 

pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. 

 

            11. rozpatrując prośbę Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAPEZ                          

w Łysowie postanowił o wsparciu organizacji zawodów sportowych: 

 Powiatowego Turnieju Koszykówki dla dzieci i młodzieży, który 

zorganizowany zostanie w maju 2014 r., 

  XV Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych                                 

i Gimnazjów, który zorganizowany zostanie w listopadzie 2014 r.  

 

            12. postanowił ufundować 10 szt. pucharów z tabliczkami grawerton                                   

dla laureatów plebiscytu na najlepszych i najpopularniejszych sportowców 2013 r., 

organizowanego przez Redakcję Tygodnika Siedleckiego.  

            13. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom Regionalnego Turnieju 

Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” Sokolik 2014. Turniej odbędzie się w dniach                                      

18 – 21 lutego br. w hali ARM Siedlce. 

            14. postanowił o dofinansowaniu zakupu pamiątkowych podarunków dla uczniów 

uczestniczących w Zimowym Zjeździe Integracyjnym Szkół Specjalnych w Stoku Lackim,   

który odbędzie się w dniach 7 – 9 lutego br. 

             15. rozpatrując prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                          

w Chlewiskach postanowił: 

 przekazać nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Domu Pracy Twórczej 

REYMONTÓWKA w Chlewiskach 47,38 m
3 

drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasie dróg powiatowych,  

 odbiór drewna nastąpi na koszt obdarowanego, 

 uprzątnięcie terenu na koszt obdarowanego. 

 

16. rozpatrując wnioski postanowił: 

 określił PGE DYSTRYBUCJA S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, RE Siedlce 

warunki zajęcia pasa drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla                               

ul. Siedlecka (działka nr ew. 2708) w celu usunięcia awarii słupa 

energetycznego zlokalizowanego na wysokości działki nr ew. 1545 oraz ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 408 zł, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3617W                          

w miejscowości Hołubla ul. Siedlecka i ul. Strażacka w celu umieszczenia 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w terminie od 13.05.2013 r.             

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3618W                             

w miejscowości Hołubla ul. Unitów Podl. (działka nr ew. 2697/1) w celu 

umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w terminie                           

od 25.09.2013 r. do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                           

w miejscowości Nowa Dąbrówka (działka nr ew. 511/2) w celu wykonania 



linii napowietrznej NN oraz przyłącza napowietrznego, zgodnie z decyzją                  

nr D.6853.1.65.2011 z dnia 28.07.2011 r. , 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3934W                                              

(działka nr ew. 222/1) w miejscowości Korczew ul. Norwida w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do działki nr ew. 222/2, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W                            

w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 449) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia                   

na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją nr D.6853.1.5.2013                                  

z dnia 4 lutego 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3649W                          

w miejscowości Kołodziąż (działka nr ew. 449) w celu umieszczenia przyłącza 

kablowego w terminie od 22.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę 

roczną, 

  zmienił na wniosek strony w części, decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach                   

nr D.6853.1.118.2013 z dnia 28.07.2013 r. z „…w celu budowy linii kablowej 

oraz przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz                         

z oświetleniem drogowym oraz przyłączami…”, na „ w celu budowy przyłącza 

napowietrznego niskiego napięcia 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej 

niskiego napięcia 0,4 kV wraz z oświetleniem drogowym i przyłączami.”, 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                        

w miejscowości Pruszyn w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                     

nr I.7332-43/06 z dnia 30 października 2006 r. oraz decyzją                                 

nr D.6853.1.121.2013/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3632W                          

w miejscowości Pruszyn (działka nr ew. 177) w celu umieszczenia kanału 

sanitarnego w terminie od 14.02.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił                    

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                                  

w miejscowości  Nowa Dąbrówka (działka nr ew. 511/2) w celu umieszczenia 

linii napowietrznej NN oraz przyłącza napowietrznego NN w terminie                    

od 21.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną,  

  zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3675W do działki nr ew. 1404/5                                                   

w miejscowości Józefin. 

 

            17. przyjął informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2013 r. i skierował do Przewodniczącego                    

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

             18. przyjął sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014” w roku 2013 i skierował                                               

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                    

merytorycznej Komisji. 

na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. 

 

           1. podjął uchwałę Nr 166/303/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na 2014 r.  



            2. podjął uchwałę Nr 166/304/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. 

            3. postanowił: 

 przyjąć analizę poniesionych w 2013 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli                   

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

KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego – art. 30 ust. 1 KN w powiecie siedleckim, 

 przekazać sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                     

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat siedlecki w 2013 r. do:  

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 

2. Rady Powiatu w Siedlcach, 

3. Zarządu Oddziału w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

4. NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze Międzyzakładowej Komisji 

Pracowników Oświaty i Wychowania Nr 1664, 

5. dyrektorom szkół i placówek oświatowych Powiatu.  

 

           4. przyjął rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2013 r. dla Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa w Mokobodach. 

            5. przyjął rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2013 r. dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Gostchorzy. 

            6. wyraził zgodę na przekazanie dla Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                       

w Chlewiskach, w miesiącu styczniu br. dodatkowej dotacji, w ramach przyznanego budżetu.    

           7. przyjął informacje: 

  z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2013 r., 

  o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników 

w roku 2013, 

  dotyczącą gospodarki zasobami leśnymi i problematyką związaną                                    

z zarządzaniem lasami, 

  na temat działalności Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Warszawie, 

  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach z działalności      

na terenie powiatu siedleckiego w roku 2013, 

  z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej w Siedlcach w 2013 roku, 

 o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w roku 2013,  

 o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich                   

w 2013 roku, 

 o działalności Związku Powiatów Polskich w 2013 roku  

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

merytorycznych Komisji. 

 

          8. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Ziomaki (działka nr ew. 191) w celu budowy energetycznego przyłącza 

napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 od słupa na działce nr ew. 182/1                            

w poprzek drogi do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 499, 



 uzgodnił projekt pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ew.: 

511/2, 649 w miejscowości Nowa Dąbrówka gm. Kotuń”, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3637W                                     

w miejscowości Zbuczyn ul. Poręby (działka nr ew. 1750) w celu budowy linii 

energetycznej kablowej do zasilania budynków mieszkalnych, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                         

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu umieszczenia linii 

napowietrznej NN w terminie od 30.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3636W                             

w miejscowości Zbuczyn (działka nr ew. 509/1) w celu budowy linii 

napowietrznej NN przewodem AsXSn 4x70, zgodnie z decyzją                                  

nr D.6853.1.3.2013 z dnia 20.01.2013 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości 

Mordy ul. Pusta (działka nr ew. 1586/1) w celu budowy energetycznego 

przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25, od słupa na działce nr ew. 

1586/1 w poprzek drogi do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 1711.        

     

            9. postanowił przekazać nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu 

zużyte składniki majątku (firany - 2 kpl, stolik komputerowy z nadstawką – 1 szt, krzesło 

obrotowe – szt 1, biurko – szt 3, szafa metalowa – szt 1, wieszak – szt 1, kontenerek – szt 1, 

krzesło – szt 21, wykładzina dywanowa VOLUNTEER – szt 1). Zarząd postanowił                     

o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa powyższych składników majątku, po dokonaniu 

ich przekazania. 

            10.postanowił zatwierdzić arkusze organizacyjne Technikum Uzupełniającego i Szkoły 

Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, na drugi semestr                              

roku szkolnego 2013/2014.  

na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2014 r. 

 

            1. podjął uchwałę Nr 167/305/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian                                           

w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w 2014 r. /dział 710, 

rozdz. 71095/.  

            2. postanowił zrezygnować ze sprzedaży działki położonej w obrębie Głuchów                    

gm. Mordy, oznaczonej numerem 249 o pow. 1,8956 ha. 

            3. postanowił o dofinansowaniu działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach pt.: „Zakup specjalnego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu 

do działań ratowniczych dotyczących przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom                    

dla środowiska”.  

            4. przyjął informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa               

i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2013 r. ze wskazaniem stanu 

poczucia bezpieczeństwa obywateli i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu                              

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            5. rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Ruch Chodów                                 

Klub Piłki Nożnej” postanowił o dofinansowaniu do kosztów wyjazdu dzieci na turniej halowy                               

do Lublina. 



            6. wyraził zgodę na zakup, dla bibliotek gminnych działających na terenie powiatu                

15 egzemplarzy książki pt.: Notes rodzinny.     

            7. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom XII edycji Regionalnego 

Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.  

            8. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                   

i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2014 roku i skierował                                  

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                     

merytorycznej Komisji. 

            9. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                          

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 649) w celu umieszczenia linii 

napowietrznej NN w terminie od 28.01.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W                           

w miejscowości Grodzisk (działka nr ew. 557) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza napowietrznego, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                     

nr D.6853.1.127.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3656W                          

w miejscowości Grodzisk (działka nr ew. 557) w celu umieszczenia linii 

napowietrznej NN w terminie od 5.02.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił 

opłatę roczną, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3632W (działka nr ew. 

177) w miejscowości Pruszyn w celu lokalizacji przepompowni ścieków na 

wysokości działki nr ew. 355/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości 

Grubale (działka nr ew. 504) w celu budowy energetycznego przyłącza 

kablowego NN, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                      

z drogi powiatowej nr 3661W do nieruchomości stanowiącej działki nr ew.: 

43/1, 45/1 w miejscowości Zaliwie Szpinki, 

 rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Przesmyki o przejęcie części zadania                       

w zakresie wynajmu ciężkiego sprzętu w związku z atakiem zimy 

przewyższającym możliwości Gminy Przesmyki, która realizuje zadania                          

z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem 

nr 11.2013 z dnia 30 października 2013 r. Zarząd nie widzi możliwości 

przejęcia części zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

 

            10.wyraził zgodę na przekazanie do miesiąca marca br. dodatkowych środków,                     

w ramach przyznanego budżetu na 2014 r. dla:  

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – skutki finansowe 20 000 zł, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim – skutki 

finansowe 39 035 zł, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – skutki finansowe                 

15 751 zł, 



 Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Mordach – skutki finansowe 21 752 zł. 

 

na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014 r. 

 

            1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmiany                                            

w Uchwale Nr XXI/125/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 r.                                         

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

merytorycznej Komisji.  

 

            2. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian                                      

w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego i skierował do Przewodniczącego 

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

             3. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017 i skierował                                    

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie                      

merytorycznej Komisji. 

 

           4. podjął uchwałę Nr 168/306/2014 w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                            

osób niepełnosprawnych w 2014 roku. 

 

           5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                               

z drogi powiatowej nr 3605W do nieruchomości stanowiącej działkę                            

nr ew. 18/2 w miejscowości Skórzec, 

 uzgodnił projekt pn.: Budowa linii kablowej NN 0,4 kV ze złączem kablowym      

w miejscowości Żdżar gm. Kotuń”, w zakresie lokalizacji inwestycji w pasie 

drogi powiatowej nr 3660W, 

 uzgodnił projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 

w miejscowości Żebrak i Trzciniec gm. Skórzec”, w zakresie lokalizacji 

inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3653W zgodnie z decyzją                              

nr D.6853.1.18.2013 z dnia 1.07.2013 r., 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3649W                                       

w miejscowości  Wodynie ul. Serocka (działka nr ew. 699) w celu budowy 

energetycznego przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4 x 25, od słupa 

3 – 17 (usytuowanego w pasie drogowym), do budynku mieszkalnego                                

na działkach nr ew.: 894, 895, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Sołdy (działka nr ew. 275) w celu budowy przyłącza kablowego 

przewodem YAKXS 4 x 35, do budynku mieszkalnego, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3606W                                 

w miejscowości Żelków Kol. (działka nr ew. 533/1) w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej w terminie od 29.06.2013 r. do 31.12.2033 r. oraz ustalił 

opłatę roczną.     

 

            6. postanowił udzielić dofinansowania do imprezy środowiskowej pod nazwą „Święto 

w naszej wsi” w Białkach, organizowanej w dniu 26 lipca br. dla uczczenia wydarzeń                                

z lipca 1944 r. w tej miejscowości.    

 



            7. postanowił o zakupie książki  pt:                       

„Powiat Siedlecki. Przewodnik subiektywny”, dla bibliotek z terenu powiatu oraz na cele                  

promocyjne powiatu.  

na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2014 r. 

                                                                                                                           

            1. 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 2014 roku i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                        

o przedłożenie pod obrady Rady. 

            2. podjął uchwałę Nr 169/307/2014 w sprawie wsparcia wykonywania zadań 

publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach 

otwartego konkursu ofert na 2014 rok w sferze kultura fizyczna i sport. 

            3. podjął uchwałę Nr 169/308/2014 w sprawie wsparcia wykonywania zadań 

publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach 

otwartego konkursu ofert na 2014 rok w sferze turystyki. 

           4. podjął uchwałę Nr 169/309/2014 w sprawie wsparcia wykonywania zadań 

publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach 

otwartego konkursu ofert na 2014 rok w sferze pomocy społecznej i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych.  

            5. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3637W                                    

w miejscowości Grodzisk (działka nr 563) w celu budowy obwodu 

oświetleniowego podwieszonego do istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej NN, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3929W w miejscowości 

Skwierczyn Lacki (działka nr ew. 38) w celu budowy linii kablowej SN                     

oraz demontaż linii napowietrznej SN, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3651W                               

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego, 

stosownie do zezwolenia na umieszczenie urządzenia wydanego decyzją                   

nr D.6853.1.126.2013 z dni 23 grudnia 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3651W                              

w miejscowości Olszyc Włościański (działka nr ew. 176) w celu umieszczenia 

przyłącza kablowego energetycznego w terminie od 21.02.2014 r.                                

do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                                      

z drogi powiatowej nr 3610W do nieruchomości stanowiącej działkę                                       

nr ew. 777/1 w miejscowości Wyłazy, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości 

Klimonty w celu budowy napowietrznej linii NN nad działką nr ew. 683/1                      

oraz przebudowę istniejących przyłączy napowietrznych                                              

nad działką nr ew. 721, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka nr ew. 285) w celu budowy przyłącza kablowego               

do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 616, 

  zezwolił na zadysponowanie pasa drogi powiatowej nr 3653W                                    

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 

            6. po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady, skierował do Przewodniczącego Rady 

projekty uchwał Rady Powiatu:   

 w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/125/09 Rady Powiatu w Siedlcach               

z dnia 27 lutego 2009 r., 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok                                      

Powiatu Siedleckiego, 

 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                             

Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017, 

 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu, 

 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez                    

Powiat Siedlecki w 2014 r., 

przekazał również: 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat siedlecki                   

w 2013 r. 

 informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w 2013 roku,  

 informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich 

w 2013 roku, 

 informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2013 roku,  

 sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2014” w roku 2013, 

 informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                                   

z działalności na terenie powiatu siedleckiego w roku 2013, 

 informację Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa                              

i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w 2013 r. ze wskazaniem 

stanu poczucia bezpieczeństwa obywateli. 

 informację z działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiej Izby Rolniczej                            

w Siedlcach w 2013 roku, 

 informację z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2013 roku, 

 informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                                 

na rzecz rolników w 2013 roku 

z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

             Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska zawarty w piśmie BR.0012.3.1.2014 z dnia 13 lutego br.:  

1. Zarząd postanowił nie kierować pod obrady Rady apelu dotyczącego sprzeciwu 

odbierania środków finansowych z Lasów Państwowych. Zadania publiczne 

przypisywane są co do zasady państwu. Ono decyduje, które zadania będzie 

realizować przez swoje organy na zasadzie wyłączności, które będzie można (a nawet 

trzeba) przekazywać innym podmiotom władzy publicznej, a które będą mogły być 



wykonywane także przez podmioty niepubliczne. Zadania publiczne wykonywane przez 

powiat zostały wymienione w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.                 

Powiat może wykonywać tylko zadania wyraźnie przypisane mu przez ustawodawstwo. 

Właściwość powiatu do realizacji zadań własnych dotyczyć może tylko zadań                           

o charakterze ponadgminnym, które muszą wyraźnie wynikać z przepisów ustaw 

prawa materialnego.    

2. Zarząd stoi na stanowisku, aby opracować „Plan Uproszczony Urządzania Lasów                   

dla Gmin” z terenu Powiatu, które jeszcze Planu nie posiadają. Powyższe Plany 

wykonywane są sukcesywnie, zgodnie z zapisami ustawy o lasach.   

 

           7. rozpatrując prośbę Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach wyraził zgodę                    

na zorganizowanie w dniu 26 maja br. w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA                               

w Chlewiskach wieczornego spotkania kulturalnego dla 35 osób. 

 

na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 r. 

 

            1. wyraził zgodę Wójtowi Gminy Paprotnia na wydłużenie do 20.03.2014 r. terminu 

płatności należności za 2014 r., za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.  

            2. rozpatrując wnioski postanowił: 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3666W                          

w miejscowości Grubale (działka nr ew. 504) w celu prowadzenia prac 

polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, stosownie do zezwolenia                  

na umieszczenie urządzenia, udzielonego decyzją nr D.7332-14/07                                      

z dnia 23.03.2007 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                       

z drogi powiatowej nr 3612W do nieruchomości stanowiącej działkę                          

nr ew. 873/6 w miejscowości Mokobody ul. Młynarska, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3650W                             

w miejscowości Rudnik Duży (działka nr ew. 602) w celu umieszczenia 

przyłączy napowietrznych AsXsN 4x25 w terminie od 27.02.2014 r.                         

do 31.12.2044 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3650W                           

w miejscowości Rudnik Duży (działka nr ew. 602) w celu wykonania przyłączy 

napowietrznych AsXsN 4x25, stosownie do zezwolenia na umieszczenie 

urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.146.2012 z dnia                                          

13 listopada 2012 r., 

  zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W                        

w miejscowości Broszków (działka nr ew. 1418) w celu umieszczenia przewodu 

przyłącza kablowego energetycznego NN w terminie                                        

od 24.02.2014 r. do 31.12.2045 r. oraz ustalił opłatę roczną, 

 zezwolił wnioskodawcy na zajęcie pasa drogi powiatowej nr 3604W                               

w miejscowości Broszków ( działka nr ew. 1418) w celu prowadzenia prac 

polegających na budowie przyłącza kablowego, stosownie do zezwolenia                   

na umieszczenie urządzenia udzielonego decyzją nr D.6853.1.18.2013                           

z dnia 18 marca 2013 r., 

 zezwolił wnioskodawcy na lokalizację i budowę zjazdu indywidualnego                     

z drogi powiatowej nr 3649W do nieruchomości stanowiącej działkę                               

nr ew. 871/2 w miejscowości Wodynie. 



            3. postanowił dofinansować zakup nagród dla najlepszych zespołów biorących udział 

w XV Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych, który odbędzie się                        

w dniach 29 i 30 kwietnia br. w Borkach Wyrkach. 

            4. postanowił dofinansować zakup nagród laureatom XII Konkursu Recytacji Poezji                   

i Czytania Prozy Niemieckojęzycznej LORELEY. 

            5. postanowił o dofinansowaniu zakupu nagród laureatom II Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Rosyjskiej BAŁAŁAJKA, który odbędzie się w dniach 27 – 28.03.2014                    

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna 

Miasta Siedlce.  

            6. postanowił nie wspierać działalności statutowej Siedleckiego Klubu Sportowego 

GLADIATOR, z uwagi na brak podstaw prawnych. 

            7. postanowił o przeznaczeniu środków finansowych na współorganizację obchodów 

Międzynarodowego Dnia Kobiet dla Powiatowej Rady Kombatanckiej. 

            8. przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                      

w Chlewiskach w 2013 r. i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                           

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

            9. nie jest zainteresowany ofertą współpracy Agencji Reklamowo – Wydawniczej 

Kraina Bugu z Łosic, wydawcy kwartalnika „Kraina Bugu”. 

 


